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206
ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúajú slová na základe princípu rozloenia rizika a na konci sa pripája táto veta: Ak
sa peòané prostriedky zhromaïujú od verejnosti,
mono kolektívne investovanie vykonáva len na základe princípu rozloenia rizika..
2. V § 2 ods. 2 sa slová podielových fondov nahrádzajú slovami tuzemských subjektov kolektívneho investovania a slová zahranièných subjektov sa nahrádzajú slovami alebo majetkových úèastí v zahranièných
subjektoch.
3. V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová pod¾a tohto zákona nahrádzajú slovami na základe povolenia pod¾a tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.
4. V § 2 odsek 4 znie:
(4) Za poruenie zákazu pod¾a odseku 3 sa nepovauje zhromaïovanie peòaných prostriedkov vykonávané
a) holdingovou spoloènosou,
b) tátnym orgánom alebo tátnym orgánom iného tátu,
c) obcou, vyím územným celkom alebo organizáciou
územnej samosprávy iného tátu,
d) Sociálnou poisovòou alebo inou obdobnou zahraniènou intitúciou sociálneho zabezpeèenia a dôchodkovou správcovskou spoloènosou1) alebo inou
obdobnou zahraniènou intitúciou spravujúcou
fondy sociálneho a dôchodkového zabezpeèenia,
e) subjektom zriadeným na úèely sekuritizácie,
f) doplnkovou dôchodkovou spoloènosou2) a zamestnaneckou dôchodkovou spoloènosou.3).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

1) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) § 22 ods. 1 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 747/2004 Z. z.
3
) § 6a zákona è. 650/2004 Z. z. v znení zákona è. 310/2006 Z. z..

5. V § 2 ods. 5 sa vypúajú slová od verejnosti.
6. § 2 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Tento zákon sa nevzahuje na èinnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrál-

nou bankou, centrálnou bankou iného tátu, Európskou investiènou bankou, Európskym investièným
fondom, európskymi rozvojovými finanènými intitúciami a dvojstrannými rozvojovými bankami, Svetovou
bankou, Medzinárodným menovým fondom a inými
nadnárodnými intitúciami a podobnými medzinárodnými organizáciami, ak takéto intitúcie alebo organizácie vykonávajú èinnosti napåòajúce znaky kolektívneho investovania a ak pri týchto èinnostiach konajú
vo verejnom záujme..
7. V § 3 písmená d) a e) znejú:
d) investorom osoba, ktorá svoje peòané prostriedky
pouila alebo má záujem poui na nadobudnutie
podielových listov alebo majetkových úèastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo
na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových úèastí v zahranièných subjektoch kolektívneho
investovania, alebo bola na tento úèel oslovená, alebo
osoba, ktorej je na tento úèel urèená verejná ponuka
alebo privátna ponuka,
e) podielnikom investor, ktorý svoje peòané prostriedky
pouil na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových úèastí v tuzemskom subjekte kolektívneho
investovania alebo cenných papierov alebo majetkových úèastí v zahranièných subjektoch kolektívneho
investovania,.
8. V § 3 písmeno i) znie:
i) hostite¾ským èlenským tátom správcovskej spoloènosti
1. iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát, na
území ktorého má správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28 zriadenú poboèku alebo poskytuje sluby,
2. iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát, na
území ktorého správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a spravuje európske alternatívne
investièné fondy,
3. iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát, na
území ktorého správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a distribuuje cenné papiere alebo
majetkové úèasti alternatívneho investièného
fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu,
4. iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát, na
území ktorého správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a distribuuje cenné papiere alebo
majetkové úèasti alternatívneho investièného
fondu alebo neeurópskeho alternatívneho investièného fondu,
5. iný èlenský tát, ako je referenèný èlenský tát
(§ 66b), na území ktorého zahranièná správcov-
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ská spoloènos so sídlom v neèlenskom táte (ïalej len neeurópska správcovská spoloènos)
s povolením pod¾a § 66c spravuje európske alternatívne investièné fondy,
6. iný èlenský tát, ako je referenèný èlenský tát
(§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové úèasti alternatívneho investièného fondu alebo európskeho
alternatívneho investièného fondu,
7. iný èlenský tát, ako je referenèný èlenský tát
(§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu,.
9. V § 3 písm. j) a písm. k) druhom bode, § 19, § 21
ods. 4, § 23 ods. 1 a 6, § 24, 25, § 36 ods. 3, § 37, § 38
ods. 3, § 39 ods. 1 a 4, § 41 ods. 2 a 5 a 9, § 42 ods. 1,
§ 43 a 46, 49, 50, 57, § 60 ods. 4, § 62, 63, 65, 84, 88,
108, § 110 ods. 4, § 138, 142 a 146, 155, 180, § 187
ods. 4, § 198, 199, 201 a § 213 ods. 12 a 13 vrátane
nadpisov sa slová európsky fond vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami európsky tandardný fond v príslunom tvare.
10. V § 3 písm. v) sa slová  alebo ods. 3 nahrádzajú
slovami a 6.
11. V § 3 písm. t) sa slová podielového fondu nahrádzajú slovami alebo zakladajúcich dokumentoch subjektu kolektívneho investovania.
12. § 3 sa dopåòa písmenami y) a ak), ktoré znejú:
y) holdingovou spoloènosou obchodná spoloènos,
ktorá má úèas v jednej obchodnej spoloènosti alebo
viacerých obchodných spoloènostiach a ktorej predmetom èinnosti je vykonávanie obchodnej stratégie
alebo stratégií prostredníctvom svojej dcérskej spoloènosti alebo svojich dcérskych spoloèností, pridruených spoloèností alebo úèastí v záujme dlhodobého rozvoja týchto spoloèností a spåòa aspoò jedno
z týchto kritérií:
1. vykonáva èinnos na svoj vlastný úèet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo
v inom èlenskom táte,
2. cie¾om jej èinnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoloèností alebo
pridruených spoloèností; táto skutoènos musí
vyplýva z výroènej správy a iných dokumentov
tejto spoloènosti uloených v zbierke listín,3a)
z) subjektom zriadeným na úèely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným úèelom je vykonáva sekuritizáciu alebo sekuritizácie pod¾a osobitného predpisu3b)
a ostatné èinnosti potrebné z h¾adiska splnenia úèelu sekuritizácie,
aa) domovským èlenským tátom európskeho alternatívneho investièného fondu
1. èlenský tát, v ktorom mu bolo udelené povolenie
alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym poriadkom tohto èlenského tátu alebo ak má
viac povolení alebo registrácií, èlenský tát, v ktorom mu bolo po prvýkrát udelené povolenie alebo
v ktorom bol registrovaný po prvýkrát, alebo

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

ag)

ah)

ai)
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2. ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný
v èlenskom táte, èlenský tát, v ktorom má sídlo
alebo ústredie,
distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových úèastí v subjektoch kolektívneho investovania alebo ich umiestòovanie u investorov s trvalým pobytom alebo sídlom
v èlenskom táte, a to z iniciatívy osoby spravujúcej
tento subjekt kolektívneho investovania alebo v jeho
mene,
primárnym brokerom banka, zahranièná banka, obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník
s cennými papiermi alebo iná osoba podliehajúca
pravidlám obozretného podnikania, nad ktorou sa
vykonáva doh¾ad, ktorá ponúka sluby profesionálnym investorom predovetkým s cie¾om financova
alebo vykonáva obchody s finanènými nástrojmi
ako protistrana a ktorá tie môe poskytova ïalie
sluby, ako sú zúètovanie a vyrovnanie obchodov,
úschovu a správu cenných papierov, poièiavanie
cenných papierov a poskytova prostriedky prevádzkovej a zákazníckej podpory,
nekótovanou spoloènosou obchodná spoloènos,
ktorá má sídlo v èlenskom táte a ktorej akcie nie sú
prijaté na regulovanom trhu spåòajúcom podmienky
právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho regulované trhy,
právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoloènosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území
èlenského tátu alebo právnická osoba so sídlom na
území èlenského tátu, ktorá je jednoznaène urèená
neeurópskou správcovskou spoloènosou a koná
v mene tejto neeurópskej správcovskej spoloènosti
vo vzahu k orgánom, klientom, subjektom a protistranám neeurópskej správcovskej spoloènosti
v èlenských tátoch v súvislosti s povinnosami tejto
neeurópskej správcovskej spoloènosti, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona alebo z prísluného právneho
predpisu èlenského tátu,
pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoloènos zvyuje expozíciu òou spravovaného fondu,
a to prostredníctvom vypoièiavania peòaných
prostriedkov alebo cenných papierov, prostredníctvom derivátových pozícií alebo iným spôsobom,
miestom usadenia alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu tát, v ktorom bolo alternatívnemu investiènému fondu alebo zahraniènému alternatívnemu
investiènému fondu udelené povolenie alebo registrácia alebo ak mu nebolo udelené povolenie alebo
registrácia, tát, v ktorom má sídlo,
zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoloèenská
zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo obdobný dokument zahranièného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
zberným alternatívnym investièným fondom zberný
peciálny podielový fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investièný fond, ktorý, ak § 119a neustanovuje
inak,
1. investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových úèastí v inom
alternatívnom investiènom fonde, v podfonde iné-
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ho alternatívneho investièného fondu, v zahraniènom alternatívnom investiènom fonde alebo
v podfonde zahranièného alternatívneho investièného fondu (ïalej len hlavný alternatívny investièný fond),
2. investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových úèastí viacerých hlavných alternatívnych investièných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investièné fondy
majú rovnaké investièné stratégie, alebo
3. má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voèi hlavnému alternatívnemu investiènému fondu,
aj) zberným zahranièným alternatívnym investièným
fondom zahranièný alternatívny investièný fond,
ktorý
1. investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových úèastí v hlavnom alternatívnom investiènom fonde,
2. investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových úèastí viacerých hlavných alternatívnych investièných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investièné fondy
majú rovnaké investièné stratégie, alebo
3. má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voèi hlavnému alternatívnemu investiènému fondu,
ak) odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci správcovskej spoloènosti ako odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania, v ktorom
nie je zahrnutý iadny podiel na zisku spravovaného
subjektu kolektívneho investovania, ktorý správcovskej spoloènosti pripadol ako výnos z investícií
správcovskej spoloènosti do spravovaného subjektu
kolektívneho investovania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

3a) Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3b
) Èl. 1 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES)
è. 24/2009 z 19. decembra 2008 o tatistike aktív a pasív finanèných spoloèností osobitného úèelu zaoberajúcich sa sekuritizaènými transakciami (ECB/2008/30) (Ú. v. EÚ L 15,
20. 1. 2009)..

13. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Subjekty kolektívneho investovania
(1) Subjektmi kolektívneho investovania sú tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahranièné
subjekty kolektívneho investovania.
(2) Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a) podielový fond,
b) subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoloènos alebo
drustvo so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktoré zhromaïujú peòané prostriedky od viacerých investorov s cie¾om investova ich v súlade s vymedzenou investiènou politikou v prospech týchto
investorov.
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(3) Zhromaïovanie peòaných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových úèastí v subjektoch kolektívneho investovania
pod¾a odseku 2 písm. b) sa zakazuje. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí subjektov kolektívneho investovania pod¾a odseku 2 písm. b) mono
vykonáva len privátnou ponukou a len od profesionálnych investorov.3c)
(4) Na vytvorenie subjektu kolektívneho investovania pod¾a odseku 2 písm. b) sa nevyaduje povolenie
pod¾a tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.
(5) Zahranièný subjekt kolektívneho investovania je
a) zahranièný podielový fond,
b) zahranièná investièná spoloènos,
c) iný zahranièný subjekt kolektívneho investovania,
ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom èinnosti je kolektívne investovanie.
(6) Zahranièný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je
vytvorený a spravovaný zahraniènou správcovskou
spoloènosou alebo správcovskou spoloènosou pod¾a
práva tátu, v ktorom je zahranièný podielový fond vytvorený.
(7) Zahranièná investièná spoloènos je zahranièná
právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania pod¾a práva tátu, v ktorom má sídlo. Zahranièná investièná spoloènos môe by spravovaná
zahraniènou správcovskou spoloènosou, správcovskou spoloènosou alebo môe by samospravovaná.
(8) Otvoreným zahranièným subjektom kolektívneho investovania je zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majite¾ cenných papierov alebo
majetkových úèastí má právo, aby mu na jeho iados
boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové úèasti
z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(9) Uzavretým zahranièným subjektom kolektívneho investovania je zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majite¾ cenných papierov alebo
majetkových úèastí nemá právo, aby mu na jeho iados boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové
úèasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(10) tandardným podielovým fondom je podielový
fond, do ktorého sa peòané prostriedky zhromaïujú
prostredníctvom verejnej ponuky s cie¾om investova
takto zhromadené peòané prostriedky do prevodite¾ných cenných papierov a iných likvidných finanèných
aktív pod¾a § 88 na princípe obmedzenia a rozloenia rizika. Princíp obmedzenia a rozloenia rizika sa
nevzahuje na tandardný podielový fond alebo jeho
podfond, ktorý je zberným fondom. Ak tandardný podielový fond spåòa podmienky tohto zákona, povauje
sa za fond, ktorý spåòa podmienky právne záväzného
aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov.
(11) peciálny podielový fond je podielový fond, ktorý
nie je tandardným podielovým fondom a do ktorého sa
peòané prostriedky zhromaïujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cie¾om investo-
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va takto zhromadené peòané prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo tatútom
peciálneho podielového fondu. peciálny podielový
fond sa na úèely tohto zákona povauje za podielový
fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom
Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov.
(12) Alternatívnym investièným fondom je
a) peciálny podielový fond,
b) tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a
odseku 2 písm. b).
(13) Ak zahranièný subjekt kolektívneho investovania spåòa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov, povauje sa
na úèely tohto zákona za európsky tandardný fond.
(14) Zahranièný subjekt kolektívneho investovania,
ktorý nie je európskym tandardným fondom, sa
povauje na úèely tohto zákona za zahranièný alternatívny investièný fond.
(15) Zahranièný alternatívny investièný fond sa na
úèely tohto zákona povauje za európsky alternatívny
investièný fond, ak
a) má povolenie alebo je registrovaný v èlenskom táte
v súlade s právnym poriadkom tohto èlenského tátu, alebo
b) nemá povolenie alebo nie je registrovaný v èlenskom
táte, ale má sídlo alebo ústredie v èlenskom táte.
(16) Zahranièný alternatívny investièný fond sa na
úèely tohto zákona povauje za neeurópsky alternatívny investièný fond, ak nespåòa poiadavky pod¾a odseku 15..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 8a ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení zákona è. 209/2007 Z. z..

14. Nadpis druhej èasti znie: TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA.
15. Nadpis prvej hlavy znie: PODIELOVÝ FOND.
16. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová dvoch alebo.
17. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a
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predmetom premeny, premieòa na podfond streného
podielového fondu, ktorý vznikne premenou.
(3) Premena podielových fondov na strený podielový
fond a premena podielového fondu na podfond existujúceho streného podielového fondu nadobúda úèinnos dòom urèeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska. Dòom úèinnosti premeny podielových fondov
na strený podielový fond zanikajú povolenia na vytvorenie podielových fondov alebo povolenia na spravovanie podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny,
a podielnici týchto podielových fondov sa stávajú podielnikmi prísluných podfondov streného podielového fondu, ktorý vznikne premenou. Dòom úèinnosti
premeny podielového fondu na podfond existujúceho
streného podielového fondu zaniká povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu, ktorý je predmetom premeny,
a podielnici tohto podielového fondu sa stávajú podielnikmi novovytvoreného podfondu streného podielového fondu.
(4) Správcovská spoloènos je povinná do desiatich
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pod¾a
odseku 3 uverejni toto rozhodnutie, predajný prospekt
a k¾úèové informácie pre investorov streného podielového fondu alebo podfondu streného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a pod¾a postupu urèeného
v jeho tatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto tatútu a predajného prospektu informova podielnikov; to neplatí, ak ide o premenu peciálneho podielového fondu, do ktorého sa zhromaïujú peòané
prostriedky od kvalifikovaných investorov prostredníctvom privátnej ponuky (ïalej len peciálny podielový
fond kvalifikovaných investorov) na strený podielový
fond, ktorý bude peciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov alebo o premenu peciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov na podfond
streného podielového fondu, ktorý bude peciálnym
podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(5) Správcovská spoloènos je povinná do troch mesiacov odo dòa premeny pod¾a odseku 1 vymeni podielnikom ich podielové listy za podielové listy prísluných podfondov alebo podfondu, ktoré vznikli
premenou pod¾a odseku 1..
18. V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová práv k podielovým
listom nahrádzajú slovami podielových listov.

(1) Strený podielový fond môe vzniknú okrem pod¾a § 6 aj premenou viacerých podielových fondov pod¾a tohto zákona na strený podielový fond. Podfond
existujúceho streného podielového fondu môe vzniknú aj premenou existujúceho podielového fondu na
podfond. Podmienkou na premenu pod¾a prvej alebo
druhej vety je predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. m).

19. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie. Povolenie pod¾a prvej vety sa ude¾uje
správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti a depozitárovi a platí pre kadý podielový fond, ktorého podielové listy vydáva správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská
spoloènos v zaknihovanej podobe v súlade so tatútom
a pre ktoré tento depozitár vykonáva èinnos depozitára. Ak podielový fond spravuje zahranièná správcovská
spoloènos, samostatnú evidenciu vedie v celom rozsahu depozitár..

(2) Pri premene podielových fondov na strený podielový fond sa kadý z podielových fondov, ktorý je

20. V § 10 ods. 6 písm. c) piatom bode, § 33 ods. 7,
§ 39 ods. 5, § 41 ods. 10, § 68 ods. 3, § 188 ods. 7, § 193

Premena podielových fondov na strený podielový
fond a premena podielového fondu na podfond
streného podielového fondu
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ods. 5 a § 203 ods. 2 sa za slová pod¾a § 27 ods. 3 vkladajú slová alebo ods. 6.
21. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Povolenie na vedenie samostatnej evidencie
(1) iados o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2 podávajú spoloène správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorá bude vydáva podielové listy òou spravovaných podielových fondov
v zaknihovanej podobe v súlade so tatútom podielových fondov a depozitár podielových fondov alebo nový
depozitár, ktorý plánuje vykonáva èinnos depozitára
po udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. j).
(2) Ak sa správcovská spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos a depozitár rozhodli poiada
o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2, sú povinní spolu
so iadosou o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2
predloi Národnej banke Slovenska na schválenie aj
návrh spoloèného prevádzkového poriadku.
(3) Národná banka Slovenska udelí povolenie pod¾a
§ 10 ods. 2, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a) sú splnené vecné, personálne a organizaèné predpoklady depozitára a správcovskej spoloènosti alebo
zahraniènej správcovskej spoloènosti na vedenie
samostatnej evidencie,
b) technická a organizaèná pripravenos depozitára
a správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti na vedenie samostatnej evidencie,
c) návrh spoloèného prevádzkového poriadku je v súlade s týmto zákonom a inými veobecne záväznými
právnymi predpismi.
(4) iados pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti, ktorá bude vydáva podielové listy òou
spravovaných podielových fondov v zaknihovanej
podobe v súlade so tatútom,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý podáva iados pod¾a odseku 1 spolu so
správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou
správcovskou spoloènosou pod¾a písmena a),
c) informáciu o vedení samostatnej evidencie v èlenení
pod¾a § 10 ods. 1 a pod¾a osôb, ktoré budú jednotlivé
èasti samostatnej evidencie vies.
(5) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú
a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti a depozitára, na ktorých sa rozhodlo
o vedení samostatnej evidencie,
b) struèný opis informaèného systému a technických
prostriedkov depozitára a správcovskej spoloènosti
alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti na vedenie samostatnej evidencie,
c) doklady preukazujúce vecné, organizaèné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spo-
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loènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti
na vedenie samostatnej evidencie,
d) informácie o bezpeènosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizaèné zabezpeèenie vedenia samostatnej evidencie s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k samostatnej
evidencii depozitára a správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti,
e) doklady preukazujúce, e podielové listy, ktoré majú
by vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu,
f) návrh spoloèného prevádzkového poriadku v troch
origináloch podpísaný príslunými tatutárnymi orgánmi správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej
správcovskej spoloènosti a depozitára.
(6) Národná banka Slovenska o iadosti o udelenie
povolenia pod¾a § 10 ods. 2 rozhodne najneskôr do
troch mesiacov od doruèenia úplnej iadosti.
(7) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3.
(8) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým
sa ude¾uje povolenie pod¾a § 10 ods. 2, obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá bude vies samostatnú evidenciu pre podielové listy òou spravovaných podielových fondov alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti, ktorej sa ude¾uje povolenie pod¾a § 10
ods. 2,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vies samostatnú evidenciu spolu so
správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou
správcovskou spoloènosou,
c) schválenie spoloèného prevádzkového poriadku.
(9) Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos je povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska deò, od ktorého zaèala vies pre
podielové listy òou spravovaných podielových fondov
samostatnú evidenciu..
22. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Spoloèný prevádzkový poriadok upravuje postup
a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre vetky podielové fondy spravované správcovskou spoloènosou
alebo zahraniènou správcovskou spoloènosou, ktorých podielové listy budú vydané v zaknihovanej podobe v súlade so tatútom podielového fondu..
23. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Spoloèný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú úèinnos najskôr dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska
o ich schválení, najneskôr vak dòom urèeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoloèný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami
tohto zákona alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov. Na schva¾ovanie návrhu spoloèného
prevádzkového poriadku predloeného spolu so iadosou o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2 správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou správcovskou
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spoloènosou a depozitárom sa primerane vzahujú
ustanovenia § 10a. Zmena spoloèného prevádzkového
poriadku vyvolaná udelením povolenia pod¾a § 84, 121
alebo 137, udelením predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoloènosti, zmenou depozitára si nevyaduje
vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schva¾ujú. Správcovská spoloènos
a depozitár sú vak povinní vykonanie tejto zmeny spoloèného prevádzkového poriadku písomne ohlási Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní od
jej vykonania a sprístupni postupom pod¾a odseku 5..
24. V § 11 ods. 4 sa slová § 176 nahrádzajú slovami
§ 10a.
25. V § 13 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie je dotknuté právo správcovskej spoloènosti na predajným prospektom alebo tatútom podielového fondu zadefinované
urèenie hodiny, do ktorej sa iados o vyplatenie podielového listu povauje za prijatú v prísluný deò, ak
ju správcovská spoloènos urèuje..
26. V § 13 ods. 11 sa slová v deò doruèenia iadosti
o vyplatenie nahrádzajú slovami v deò doruèenia iadosti o vyplatenie; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoloènosti na predajným prospektom alebo tatútom podielového fondu zadefinované urèenie hodiny,
do ktorej sa iados o vyplatenie podielového listu
povauje za prijatú v prísluný deò, ak ju správcovská
spoloènos urèuje.
27. § 13 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Ak ide o tandardný podielový fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej
spoloènosti na zaistenie toho, aby sa trhová cena podielu tohto fondu výrazne neodliovala od hodnoty podielu, sa povaujú za splnenie povinnosti vyplatenia
podielového listu správcovskou spoloènosou pod¾a
odseku 11, ak § 92 ods. 5 neustanovuje inak..
28. V § 20 ods. 4 písm. h), § 25 ods. 4, § 57 ods. 2
písm. b) a j), § 63 ods. 4 a 6, § 88 ods. 1 písm. e) tvrtom
bode, § 108 ods. 1, § 110 ods. 6, § 117 ods. 3 sa slová
obdobný dokument vo vetkých tvaroch nahrádzajú
slovami zakladajúce dokumenty v príslunom tvare.
29. V § 20 ods. 5 sa za slovo tatútmi vkladajú slová
alebo zakladajúcimi dokumentmi a za slovo tatútom sa vkladajú slová alebo zakladajúcimi dokumentmi.
30. V § 21 ods. 2 písm. e) sa za slová sa poskytnú podielnikom vkladajú slová nástupnického fondu.
31. V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Informácie pod¾a odseku 1 sa poskytujú osobitne podielnikom zanikajúcich fondov a osobitne podielnikom nástupníckeho fondu..
32. § 25 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Pri tuzemskom zlúèení zostávajú úèinky zriadenia záloného práva alebo zabezpeèovacích prevodov
k podielovým listom zanikajúceho fondu zachované aj
vo vzahu k podielovým listom nástupníckeho fondu,
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za ktoré boli prísluné podielové listy zanikajúceho fondu vymenené..
33. Druhá èas sa dopåòa iestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
IESTA HLAVA
TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO
INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
§ 26a
(1) Spravovanie subjektu kolektívneho investovania
s právnou subjektivitou sa vykonáva
a) na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 26b alebo
b) samostatne na základe povolenia pod¾a § 28a v rozsahu èinností potrebných na spravovanie subjektu
kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2) Subjekt kolektívneho investovania s právnou
subjektivitou, ktorý vykonáva svoju správu samostatne pod¾a odseku 1 písm. b), sa na úèely tohto zákona
povauje za samosprávny alternatívny investièný fond.
§ 26b
(1) Správu subjektu kolektívneho investovania
s právnou subjektivitou pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môe vykonáva len správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a alebo zahranièná správcovská
spoloènos pod¾a § 66a (ïalej len zmluvný správca).
Zmluvný správca je zodpovedný za kodu spôsobenú
pri výkone svojej èinnosti aj podielnikom subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2) Zmluvou o správe subjektu kolektívneho investovania sa zmluvný správca zaväzuje, e bude spravova
subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, a to bez jeho pokynov a subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa zaväzuje zaplati
zmluvnému správcovi za túto èinnos odplatu.
(3) Predmetom zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môu by aj èinnosti pod¾a § 27 ods. 5,
ak ich subjekt kolektívneho investovania s právnou
subjektivitou nevykonáva na vlastnú zodpovednos.
(4) Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania obsahuje najmä tieto náleitosti:
a) predmet zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania pod¾a odsekov 2 a 3,
b) spôsob urèenia a úhrady odplaty za poskytované
sluby,
c) ustanovenia, èi a za akých podmienok, môe zmluvný správca zveri spravovanie alebo vykonávanie
ïalích èinností pod¾a odseku 3 inej osobe.
(5) Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania musí ma písomnú formu, uzatvára sa na dobu
neurèitú a výpovedná lehota je najmenej es mesiacov;
táto výpovedná lehota zaèína plynú odo dòa doruèenia
výpovede. Ak sa zaèalo konanie o udelení sankcie, výpovedná lehota neuplynie pred dòom nadobudnutia
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právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska
v tomto konaní.
§ 26c
(1) Na samosprávny alternatívny investièný fond sa
vzahujú ustanovenia tohto zákona primerane ako na
správcovskú spoloènos spravujúcu alternatívny investièný fond okrem ustanovení § 27 ods. 1, 11 a 12 alebo ak § 31 ods. 4 a 5, § 69a a 69b neustanovujú inak.
(2) Samosprávny alternatívny investièný fond nemôe
vykonáva inú èinnos, ako sú èinnosti pod¾a § 27 ods. 4
a 5. Predmetom èinnosti samosprávneho alternatívneho
investièného fondu je zhromaïovanie peòaných prostriedkov od investorov s cie¾om investova ich v súlade
s urèenou investiènou politikou v prospech osôb, ktorých peòané prostriedky boli zhromadené.
(3) Samosprávny alternatívny investièný fond je
oprávnený zveri inej osobe spravovanie svojho majetku pri dodraní podmienok pod¾a § 57a. Takéto zverenie nie je spravovaním samosprávneho alternatívneho
investièného fondu a osoba, ktorej bolo zverené spravovanie, nie je zmluvným správcom.
(4) Administráciu pod¾a § 27 ods. 5 písm. a) vykonáva
samosprávny alternatívny investièný fond samostatne
alebo na základe zverenia èinností inej osobe.
(5) Základné imanie samosprávneho alternatívneho
investièného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranos vlastných zdrojov samosprávneho alternatívneho investièného fondu sa vzahujú ustanovenia § 47
ods. 2 písm. d) a ods. 7..
34. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Správcovská spoloènos
a zahranièná správcovská spoloènos
(1) Správcovská spoloènos je akciová spoloènos
zaloená na úèel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom èinnosti je vytváranie a spravovanie tandardných podielových fondov
a európskych tandardných fondov alebo alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do
obchodného registra.
(2) Spravovaním tandardných podielových fondov
a európskych tandardných fondov sa rozumie
a) riadenie investícií,
b) administrácia, ktorou sa rozumie
1. vedenie úètovníctva tandardného podielového
fondu a európskeho tandardného fondu,
2. zabezpeèovanie právnych sluieb pre tandardný
podielový fond a európsky tandardný fond,
3. urèovanie hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde a európskom tandardnom fonde
a urèenie hodnoty podielu,
4. zabezpeèovanie plnenia daòových povinností
spojených s majetkom v tandardnom podielovom fonde a európskom tandardnom fonde,
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5. vedenie zoznamu podielnikov a úètov majite¾ov
zaknihovaných podielových listov vedených
v samostatnej evidencii,
6. rozde¾ovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v tandardnom podielovom fonde a európskom tandardnom fonde,
7. vydávanie a vyplácanie podielových listov tandardných podielových fondov a cenných papierov európskych tandardných fondov,
8. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov
tandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových
listov tandardných podielových fondov alebo
cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9. vedenie obchodnej dokumentácie,
10. informovanie investorov a vybavovanie ich
saností,
11. výkon funkcie dodriavania,
c) distribúcia podielových listov tandardných podielových fondov a cenných papierov európskych
tandardných fondov a ich propagácia.
(3) Správcovská spoloènos, ktorá má udelené povolenie pod¾a § 28, môe okrem vytvárania podielových
fondov a èinností pod¾a odseku 2, ak ich má uvedené
v povolení pod¾a § 28, poskytova tieto ïalie sluby:
a) riadenie portfólia14) finanèných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené pod¾a osobitného predpisu,15)
b) investièné poradenstvo,
c) úschovu a správu podielových listov vydávaných
správcovskými spoloènosami a cenných papierov
vydávaných zahraniènými subjektmi kolektívneho
investovania vrátane drite¾skej správy a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov
a finanèných zábezpek.
(4) Spravovaním alternatívnych investièných fondov
a zahranièných alternatívnych investièných fondov sa
rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investièného fondu a zahranièného alternatívneho investièného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Tým nie je dotknutá monos zverenia
týchto èinností.
(5) Ïalími èinnosami, ktoré správcovská spoloènos môe dodatoène vykonáva v rámci spravovania
alternatívneho investièného fondu a zahranièného alternatívneho investièného fondu sú:
a) administrácia, ktorou sa rozumejú èinnosti pod¾a
odseku 2 písm. b) vo vzahu k alternatívnym investièným fondom a zahranièným alternatívnym investièným fondom,
b) distribúcia cenných papierov a majetkových úèastí
alternatívnych investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov,
c) èinnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investièného fondu a zahranièného alternatívneho investièného fondu, a to sluby nevyhnutné na splnenie
povinností pri správe majetku alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu, správa zariadení, èinnosti správy nehnute¾ností, poradenstvo podnikom o kapitálo-
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vej truktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich
otázkach, poradenstvo a sluby týkajúce sa zlúèení
a kúpy podnikov a iné sluby spojené so správou alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a spoloèností
a iných aktív, do ktorých tento fond investoval.
(6) Správcovská spoloènos, ktorá má udelené povolenie pod¾a § 28a môe okrem vytvárania podielových
fondov a èinností pod¾a odsekov 4 a 5, ak ich má uvedené v povolení pod¾a § 28a, poskytova tieto ïalie
sluby:
a) riadenie portfólia14) finanèných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené pod¾a osobitného predpisu,15)
b) investièné poradenstvo,
c) úschovu a správu podielových listov vydávaných
správcovskými spoloènosami a cenných papierov
vydávaných zahraniènými subjektmi kolektívneho
investovania vrátane drite¾skej správy a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov
a finanèných zábezpek,
d) prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného
alebo viacerých finanèných nástrojov.
(7) Správcovská spoloènos môe vykonáva èinnosti pod¾a odsekov 2, 4 alebo odseku 5 pre inú správcovskú spoloènos, zahraniènú správcovskú spoloènos, pre subjekt kolektívneho investovania s právnou
subjektivitou alebo pre zahraniènú investiènú spoloènos, ak jej tieto èinnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené podmienky pod¾a § 57 a 57a. Výkon
èinnosti pod¾a odseku 4 alebo odseku 5 pre samosprávny alternatívny investièný fond na základe zverenia
èinnosti nie je spravovaním tohto subjektu kolektívneho investovania.
(8) Na vykonávanie èinnosti správcovskej spoloènosti pod¾a odsekov 2 a 6 sa nevyaduje povolenie na
poskytovanie investièných sluieb pod¾a osobitného
predpisu.16)
(9) Správcovská spoloènos nemôe vykonáva inú
èinnos, ako je èinnos pod¾a tohto zákona. Èinnosti
pod¾a odseku 3 písm. b) a c) môe správcovská spoloènos vykonáva, len ak ich má uvedené v povolení pod¾a
§ 28 súèasne s èinnosou pod¾a odseku 3 písm. a). Èinnosti pod¾a odseku 6 písm. b) a d) môe správcovská
spoloènos vykonáva, len ak ich má uvedené v povolení pod¾a § 28a súèasne s èinnosou pod¾a odseku 6
písm. a).
(10) Iná osoba ako správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos alebo subjekt kolektívneho investovania nemôe vykonáva èinnos pod¾a odseku 1. Obchodník s cennými papiermi a banka
s povolením na výkon investièných sluieb sú oprávnení vykonáva investiènú slubu spoèívajúcu v priamom
alebo nepriamom ponúkaní alebo umiestòovaní cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu len v rozsahu, v akom môu
by tieto cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuované pod¾a tohto zákona alebo právneho predpisu
prísluného èlenského tátu.

Strana 2145

(11) Správcovská spoloènos môe vydáva akcie len
ako zaknihované kmeòové akcie na meno.
(12) Obchodné meno správcovskej spoloènosti musí
obsahova oznaèenie správcovská spoloènos, akciová
spoloènos alebo skratku správ. spol., a. s.. Iné osoby podnikajúce na finanènom trhu nemôu pouíva vo
svojom obchodnom mene oznaèenie a skratky pod¾a
prvej vety ani oznaèenie správcovská spoloènos, ani
oznaèenie s nimi zamenite¾né v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku.
(13) Správcovská spoloènos nemôe
a) zmeni predmet èinnosti a právnu formu; za zmenu
predmetu èinnosti sa nepovauje zmena povolenia
pod¾a § 28 a povolenia pod¾a § 28a schválená Národnou bankou Slovenska,
b) zmeni podobu a formu akcií správcovskej spoloènosti,
c) rozdeli sa,
d) splynú s inou právnickou osobou.
(14) Zahranièná správcovská spoloènos je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a spravovanie
subjektov kolektívneho investovania udelené v táte,
v ktorom má sídlo.
(15) Poboèka zahraniènej správcovskej spoloènosti
je organizaèná zloka zahraniènej správcovskej spoloènosti umiestnená na území Slovenskej republiky; vetky poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraniènou
správcovskou spoloènosou sa povaujú z h¾adiska
oprávnenia vykonáva èinnosti na území Slovenskej republiky za jednu poboèku..
35. V tretej èasti nadpis druhej hlavy znie: POVOLENIA A REGISTRÁCIE.
36. Nadpis nad § 28 znie: Povolenie na spravovanie tandardných podielových fondov a európskych tandardných fondov.
37. V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová zamestnanca zodpovedného nahrádzajú slovami osobu zodpovednú.
38. V § 28 ods. 1 sa slová èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami spravovanie tandardných podielových fondov a európskych tandardných
fondov.
39. V § 28 ods. 2 písm. l), ods. 4 písm. c) a ods. 7 sa
slová na èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1.
40. V § 28 ods. 3 písm. d) a e) a § 188 ods. 3 písm. a) sa
slová rodné èíslo nahrádzajú slovami dátum narodenia.
41. V § 28 ods. 3 sa vypúa písmeno h).
42. V § 28 ods. 8 sa slová zamestnanca zodpovedného nahrádzajú slovami osoby zodpovednej.
43. V § 28 sa odsek 10 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nie je povaovaná za nedôveryhodnú osobu pod¾a
osobitných predpisov v oblasti finanèného sektora.21a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 650/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 186/2009 Z. z. v znení zákona è. 129/2010 Z. z.
Zákon è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

44. V § 28 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová:
a § 28a ods. 2.
45. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28a
Povolenie na spravovanie alternatívnych
investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov
(1) O udelení povolenia na spravovanie alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov rozhoduje Národná banka
Slovenska a iados o udelenie povolenia na spravovanie alternatívnych investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov podáva akciová
spoloènos alebo zakladate¾.
(2) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, Národná
banka Slovenska udelí povolenie pod¾a odseku 1, len
ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie pod¾a § 47 ods. 1,
b) pôvod základného imania a ïalích finanèných
zdrojov budúcej správcovskej spoloènosti je preh¾adný a dôveryhodný,
c) kadá osoba s kvalifikovanou úèasou17) na budúcej
správcovskej spoloènosti je vhodná a vzah tejto osoby s inými osobami je preh¾adný, najmä sú preh¾adné podiely na základnom imaní a na hlasovacích
právach,
d) fyzická osoba, ktorá je èlenom predstavenstva, prokuristom, èlenom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za
odborné èinnosti pod¾a tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon
funkcie dodriavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík pod¾a tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou úèasou na budúcej správcovskej spoloènosti, je preh¾adná,
f) výkonu doh¾adu neprekáajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena e),
g) výkonu doh¾adu neprekáa právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhate¾nos v táte,
ktorý nie je èlenským tátom, a na ktorého území má
skupina pod¾a písmena e) úzke väzby,
h) sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoloènosti je
umiestnené na území Slovenskej republiky,
i) akcionárom správcovskej spoloènosti nie je osoba,
ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz, alebo poèas piatich rokov po
skonèení konkurzu, nie vak skôr ako po jednom
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roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viau na
konkurz pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
j) sú splnené vecné predpoklady na èinnos budúcej
správcovskej spoloènosti, ktorými sa rozumie
materiálno-technické zabezpeèenie výkonu èinnosti
budúcej správcovskej spoloènosti a organizaèné
predpoklady na èinnos budúcej správcovskej spoloènosti, tak aby bolo zabezpeèené dodriavanie pravidiel obozretného podnikania a dodriavanie pravidiel èinnosti,
k) odborná spôsobilos a dôveryhodnos fyzických
osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu finanènej holdingovej spoloènosti alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti, a vhodnos akcionárov
kontrolujúcich finanènú holdingovú spoloènos alebo zmieanú finanènú holdingovú spoloènos, ak by
sa udelením povolenia pod¾a odseku 1 budúca
správcovská spoloènos stala súèasou finanèného
konsolidovaného celku, ktorého súèasou je aj finanèná holdingová spoloènos, alebo by sa stala súèasou finanèného konglomerátu, ktorého súèasou
je aj zmieaná finanèná holdingová spoloènos,
l) sú primerane splnené podmienky ako pri ude¾ovaní
povolenia na poskytovanie investièných sluieb19) vo
vzahu k poadovanému rozsahu èinností pod¾a § 27
ods. 6.
(3) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, iados
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoloènosti,
b) identifikaèné èíslo budúcej správcovskej spoloènosti, ak jej u bolo pridelené,
c) údaj o výke základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou úèasou na budúcej správcovskej spoloènosti; v zozname sa uvedie
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby a výka kvalifikovaného podielu,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
osôb pod¾a odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej
spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoloènos vykonáva èinnosti pod¾a § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje tieto èinnosti vykonáva a èinnosti pod¾a odseku 6 nemá uvedené v povolení pod¾a § 28,
g) údaje o vecných, personálnych a organizaèných predpokladoch na èinnos budúcej správcovskej spoloènosti.
(4) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, prílohou k iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov budúcej správcovskej spoloènosti,
c) obchodný plán budúcej správcovskej spoloènosti
aspoò na obdobie troch rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom bola podaná iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1, ktorý obsahuje aj organizaènú
truktúru,
d) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej správcovskej spoloènosti na zabezpeèenie
plnenia pravidiel obozretného podnikania,
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e) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej správcovskej spoloènosti na zabezpeèenie
plnenia povinností pod¾a tohto zákona,
f) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej správcovskej spoloènosti na zabezpeèenie
plnenia pravidiel èinnosti vrátane návrhu pravidiel
èinnosti vo vzahu ku klientom pod¾a osobitného
predpisu,20) ak plánuje vykonáva aj èinnosti pod¾a
§ 27 ods. 6,
g) návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeòovania pod¾a § 33 ods. 8 a 9,
h) informácia a akéko¾vek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu èinnosti správcovskej spoloènosti alebo ïaliemu zvereniu èinnosti
správcovskej spoloènosti pod¾a § 57a,
i) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 2
písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a èestné vyhlásenia o tom, e
spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,
j) vyhlásenie akcionára, e na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
k) doklad o splatení základného imania,
l) informácie o alternatívnych investièných fondoch
alebo zahranièných alternatívnych investièných
fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravova
v èase podania iadosti o udelenie povolenia pod¾a
odseku 1, a to v rozsahu
1. informácie o investièných stratégiách vrátane
druhov podkladových fondov, ak je alternatívny
investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond fondom fondov, o politike správcovskej spoloènosti v súvislosti s vyuívaním pákového efektu pri správe alternatívneho investièného
fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, ako aj o rizikových profiloch
a iných charakteristikách alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov vrátane informácií
o èlenských tátoch alebo neèlenských tátoch,
v ktorých sú takéto alternatívne investièné fondy
alebo zahranièné alternatívne investièné fondy
usadené alebo by sa mali usadi,
2. informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investièný fond, ak je alternatívny investièný fond zberným alternatívnym investièným fondom,
3. tatútu alebo zakladajúcich dokumentov kadého
alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
4. urèenia depozitára v súlade s § 70 za kadý alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond,
5. informácie pod¾a § 159a za kadý alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond.
(5) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 najneskôr do
troch mesiacov od doruèenia úplnej iadosti; za úplnú
iados sa povaujú informácie aspoò v rozsahu pod¾a
odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), e), g)
a písm. l) prvého a druhého bodu. Lehotu pod¾a prvej
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vety môe Národná banka Slovenska predåi o tri mesiace, ak je to potrebné na riadne posúdenie iadosti
a po predchádzajúcom informovaní iadate¾a.
(6) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôe
udeli povolenie na výkon èinností pod¾a § 27 ods. 6
písm. b) a d), ak správcovskej spoloènosti súèasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon èinnosti pod¾a § 27 ods. 6 písm. a).
(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené nepretrite poèas trvania platnosti povolenia pod¾a odseku 1.
(8) Ak je iadate¾om o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zakladate¾, pri konaní o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2 a 4 a § 30
ods. 3 pouijú primerane. Pri konaní o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa pouijú ustanovenia
§ 28 ods. 8 a 15 primerane..
46. V § 29 ods. 1, § 31 ods. 1, § 40 ods. 5, § 60 ods. 1,
§ 68 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. h), § 193 ods. 5, § 201
ods. 9, § 207 ods. 1, ods. 2 písm. d) a ods. 3, § 208 ods. 1
písm. b), § 210 ods. 4, § 213 ods. 1 a § 216 sa slová na èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami pod¾a
§ 28 alebo povolenia pod¾a § 28a v príslunom tvare.
47. V § 29 ods. 2 sa za slová pod¾a § 28 ods. 2
písm. d) vkladajú slová alebo § 28a ods. 2 písm. d).
48. § 30 znie:
§ 30
(1) Povolenie pod¾a § 28 a povolenie pod¾a § 28a sa
ude¾ujú na dobu neurèitú a nemono ich previes na
inú osobu ani neprechádzajú na právneho nástupcu
správcovskej spoloènosti.
(2) Okrem veobecných náleitostí rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým
sa ude¾uje povolenie pod¾a § 28, obsahuje
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti,
ktorej sa povolenie ude¾uje,
b) predmet èinnosti správcovskej spoloènosti, povolené èinnosti pod¾a § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich rozsahu
oprávnenia na výkon týchto èinností,
c) údaj o tom, e ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom podniky kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
fyzickej osoby, ktorá môe vykonáva funkciu èlena
predstavenstva, èlena dozornej rady a prokuristu.
(3) Okrem veobecných náleitostí rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým
sa ude¾uje povolenie pod¾a § 28a, obsahuje
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti,
ktorej sa povolenie ude¾uje,
b) predmet èinnosti správcovskej spoloènosti, povolené èinnosti pod¾a § 27 ods. 4 a 6 a údaje rozsahu ich
oprávnenia na výkon týchto èinností,
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c) údaj o tom, e ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom správcov alternatívnych investièných fondov,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
fyzickej osoby, ktorá môe vykonáva funkciu èlena
predstavenstva, èlena dozornej rady a prokuristu.
(4) Povolenie pod¾a § 28 a povolenie pod¾a § 28a môu
obsahova aj podmienky, ktoré musí správcovská spoloènos splni pred zaèatím výkonu povolenej èinnosti,
alebo podmienky, ktoré je správcovská spoloènos povinná dodriava pri výkone ktorejko¾vek povolenej èinnosti. V povolení pod¾a § 28 a povolení pod¾a § 28a
mono výkon niektorých èinností obmedzi. Pri zmene
obchodného mena nie je potrebné poiada o zmenu
povolenia pod¾a § 28 a povolenia pod¾a § 28a, správcovská spoloènos je vak povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámi najneskôr do desiatich dní odo dòa vykonania tejto zmeny.
(5) Na iados správcovskej spoloènosti mono rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie pod¾a
§ 28 alebo povolenie pod¾a § 28a zmeni. Na posudzovanie iadosti o zmenu povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a § 28a sa vzahuje § 28 alebo § 28a primerane.
Ak ide o zmenu povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia
pod¾a § 28a týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených èinností pod¾a § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je potrebné
v iadosti o zmenu povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia
pod¾a § 28a uvies dôvod, ako aj doklady preukazujúce
vyrovnanie vetkých záväzkov voèi klientom, pre ktorých boli tieto èinnosti vykonávané. Zmena povolenia
pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a § 28a alebo zmena
údajov uvedených v povolení pod¾a § 28 alebo povolení
pod¾a § 28a vyvolaná udelením povolenia pod¾a § 121
alebo povolenia pod¾a § 137 alebo predchádzajúceho
súhlasu pod¾a § 163 sa povauje za schválenú udelením prísluného povolenia alebo predchádzajúceho
súhlasu. Zmeny povolenia vyvolané len zmenou mena
alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb u schválených postupom pod¾a § 28 alebo
pod¾a § 28a alebo postupom pod¾a § 163 si nevyadujú
súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoloènos je vak povinná Národnej banke Slovenska túto
zmenu písomne oznámi najneskôr do desiatich dní
odo dòa, keï jej táto skutoènos bola oznámená alebo
keï sa o nej inak dozvedela.
(6) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
o zmenu povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a
§ 28a do jedného mesiaca od prijatia úplnej iadosti.
Národná banka Slovenska môe rozhodnutím obmedzi alebo zamietnu vykonanie zmien oznámených
pod¾a odseku 11, a to do jedného mesiaca od prijatia takého oznámenia. Lehoty pod¾a prvej a druhej vety môe
Národná banka Slovenska rozhodnutím predåi a
o jeden mesiac, ak je to potrebné vzh¾adom na okolnosti iadosti alebo oznámenia, ktoré si vyadujú osobitný
zrete¾. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie v lehote pod¾a prvej alebo druhej vety, povauje sa
zmena povolenia alebo vykonanie zmien oznámené
pod¾a odseku 11 za schválené.
(7) Správcovská spoloènos je povinná poda príslunému registrovému súdu návrh na zápis povolených
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èinností do obchodného registra na základe povolenia
pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a § 28a alebo jeho zmeny do jedného mesiaca odo dòa, keï toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnos a predloi Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do
desiatich dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8) Správcovská spoloènos môe zaèa vykonáva
povolenú èinnos a po zápise povolenej èinnosti do obchodného registra a po splnení podmienok pod¾a odseku 4; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(9) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a
§ 28a môe zaèa spravova alternatívne investièné fondy v súlade s investiènými stratégiami uvedenými v iadosti pod¾a § 28a ods. 4 písm. l) prvého bodu po udelení
povolenia pod¾a § 28a, avak najskôr jeden mesiac po
predloení informácií uvedených v § 28a ods. 4 písm. h)
a písm. l) treom a piatom bode, ak tieto informácie neboli predloené v konaní o udelení povolenia pod¾a
§ 28a; tým nie je dotknutá povinnos získania povolenia pod¾a § 121 alebo povolenia pod¾a § 137.
(10) Národná banka Slovenska informuje Európsky
orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o kadom udelenom povolení pod¾a § 28a. Národná
banka Slovenska informuje minimálne raz za tvr
roka Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy) o udelených, vrátených alebo
odobratých povoleniach pod¾a § 28a.
(11) Správcovská spoloènos je povinná oznámi Národnej banke Slovenska akéko¾vek významné zmeny
podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené povolenie pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a, najmä významné zmeny v informáciách alebo dokladoch pod¾a
§ 28 ods. 3 a 4 alebo § 28a ods. 3 a 4, a to ete pred ich
vykonaním. To neplatí pre zmeny informácií alebo dokladov, ktoré správcovská spoloènos nemohla ovplyvni. Podanie iadosti o zmenu povolenia pod¾a § 28, povolenia pod¾a § 28a a iadosti o udelenie povolenia
pod¾a § 84, 121 alebo 137 a iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa povauje za oznámenie pod¾a
prvej vety..
49. V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová ods. 5 nahrádzajú
slovami ods. 7.
50. § 31 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Na zánik povolenia pod¾a § 28a udeleného samosprávnemu alternatívnemu investiènému fondu sa
ustanovenia odseku 1 písm. a) a f) nevzahujú. Samosprávny alternatívny investièný fond nemôe preda
podnik ani èas podniku.
(5) Samosprávny alternatívny investièný fond je povinný bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska o skutoènostiach pod¾a odseku 1 písm. b)
a d)..
51. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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§ 31a
Registrácia správcov alternatívnych
investièných fondov
(1) Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investièných fondov sa nevyaduje povolenie pod¾a § 28a, ak ide o osobu, ktorá priamo alebo
nepriamo prostredníctvom spoloènosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investièných
fondov, ktorých celková hodnota spravovaných aktív
a) vrátane vetkých aktív nadobudnutých s vyuitím
pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000
eur, alebo
b) nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investièné fondy, ktoré nevyuívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie uplatnite¾né
poèas piatich rokov odo dòa uskutoènenia poèiatoènej investície do takého alternatívneho investièného
fondu.
(2) Pri výpoète limitov pod¾a odseku 1 sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.22a)
(3) Na spravovanie alternatívnych investièných fondov sa nevyaduje povolenie pod¾a § 28a ani registrácia
pod¾a § 31b, ak ide o osobu, ktorá spravuje jeden alternatívny investièný fond alebo viac alternatívnych investièných fondov, ktorých jedinými investormi sú osoby spravujúce alternatívne investièné fondy alebo
materské spoloènosti, alebo dcérske spoloènosti osôb
spravujúcich alternatívne investièné fondy, alebo iné
dcérske spoloènosti týchto materských spoloèností
a ak iadny z uvedených investorov sám nie je alternatívnym investièným fondom.
(4) Výnimka pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na spravovanie peciálnych podielových fondov pod¾a tohto zákona.
(5) Osoba, na ktorú sa vzahuje výnimka pod¾a odseku 1, podlieha registrácii pod¾a § 31b; táto osoba si
môe zvoli, e nebude podlieha reimu registrácie
pod¾a § 31b, ale reimu povolenia pod¾a § 28a. Takáto
správcovská spoloènos je oprávnená vyui aj práva
na cezhranièné vykonávanie èinností a na cezhraniènú
distribúciu pod¾a tohto zákona, a to bez oh¾adu na limity pod¾a odseku 1.
(6) Na osoby spravujúce alternatívne investièné fondy pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a na samosprávne alternatívne investièné fondy, ktoré spåòajú podmienky pod¾a
odseku 1, sa vzahujú len ustanovenia § 31b a 189a.
§ 31b
Register správcov
(1) Osoby vykonávajúce správu alternatívnych investièných fondov, na ktoré sa vzahuje výnimka pod¾a
§ 31a ods. 1, sa zapisujú do registra správcov alternatívnych investièných fondov (ïalej len register správcov). Do registra správcov sa zapisujú aj samosprávne
alternatívne investièné fondy, na ktoré sa vzahuje výnimka pod¾a § 31a ods. 1.
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(2) Register správcov vedie Národná banka Slovenska.
(3) Register správcov obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcu,
b) údaj, èi ide o správcu alebo samosprávny alternatívny investièný fond,
c) informácie pod¾a osobitného predpisu.22b)
(4) Návrh na zápis, zmenu zápisu a zruenie zápisu
do registra správcov sa podáva v elektronickej podobe.
Za správnos a úplnos údajov v návrhu na zápis, zmenu zápisu a návrhu na zruenie zápisu zodpovedá iadate¾. iadate¾ je povinný pred podaním návrhu na zápis alebo zmenu zápisu uhradi poplatok za návrh na
zápis alebo za návrh na zmenu zápisu.
(5) Návrh na zápis do registra správcov obsahuje
evidované údaje pod¾a odseku 3.
(6) Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný
a poplatok za návrh je uhradený riadne a vèas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od
prijatia úplného návrhu na zápis do registra správcov
a) zapíe správcu do registra správcov a priradí mu registraèné èíslo,
b) informuje správcu elektronicky o zápise do registra
správcov a o pridelenom registraènom èísle.
(7) Správca je povinný aktualizova údaje v registri
v súlade s osobitným predpisom. 22c)
(8) Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov
úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je uhradený riadne a vèas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu vyznaèí
zmenu v zápise a o zmene zápisu elektronicky informuje správcu.
(9) Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu
alebo návrh na zruenie zápisu do registra správcov neúplný alebo poplatok za návrh na zápis alebo zmenu
zápisu nebol riadne a vèas uhradený, na takýto návrh
sa h¾adí, ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom informuje iadate¾a elektronicky do desiatich pracovných dní odo dòa jeho prijatia. Poplatok
za neúplný návrh sa nevracia.
(10) Správca je povinný bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska, e prestal spåòa podmienky na
udelenie výnimky pod¾a § 31a poiada o zruenie zápisu v registri správcov a do jedného mesiaca odo dòa,
keï prestal spåòa podmienky na udelenie výnimky
pod¾a § 31a poiada o povolenie pod¾a § 28a alebo v lehote do jedného mesiaca ukonèi èinnos.
(11) Národná banka Slovenska zruí zápis v registri
správcov aj bez návrhu na zruenie zápisu, ak zistí, e
správca prestal spåòa podmienky na zápis do registra
správcov.
(12) Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov
pod¾a odseku 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22c znejú:

22a) Èl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 231/2013
z 19. decembra 2012, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokia¾ ide o výnimky,
veobecné podmienky výkonu èinnosti, depozitárov, pákový
efekt, transparentnos a doh¾ad (Ú. v. EÚ L 83, 22. 3. 2013).
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) Èl. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
) Èl. 5 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

52. V § 32 ods. 6 písm. b) a c) sa slová podielových
fondov alebo európskych fondov nahrádzajú slovami
subjektov kolektívneho investovania.
53. § 33 sa dopåòa odsekmi 8 a 20, ktoré znejú:
(8) Správcovská spoloènos je povinná zahrnú do
stanov zásady odmeòovania osôb pod¾a odseku 9, ktoré podporujú spo¾ahlivé a úèinné riadenie rizík a obmedzujú podstupovanie rizík nezluèite¾ných s rizikovým
profilom, tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi
alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov. Ak správcovská spoloènos patrí do skupiny osôb s úzkymi väzbami, v rámci ktorej sa uplatòujú zásady odmeòovania pod¾a
osobitných predpisov na skupinovom základe, zásady
odmeòovania pod¾a tohto zákona sa povaujú za zásady odmeòovania, ktoré sú v súlade so zásadami odmeòovania na skupinovom základe.
(9) Správcovská spoloènos je povinná uplatòova
zásady odmeòovania u
a) vetkých èlenov predstavenstva a dozornej rady
správcovskej spoloènosti,
b) vetkých èlenov vrcholového manamentu správcovskej spoloènosti, iných ako pod¾a písmena a),
c) zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo
pracovnej náplne môu, individuálne alebo ako èlenovia organizaèného útvaru, uplatòova podstatný
vplyv na riziká správcovskej spoloènosti alebo riziká
v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho
investovania vrátane osôb, ktoré môu uzatvára
zmluvy alebo naklada s majetkom fondu a prijíma
rozhodnutia, ktoré podstatne ovplyvòujú riziká
správcovskej spoloènosti alebo riziká v majetku
spravovaných subjektoch kolektívneho investovania,
d) zamestnancov zodpovedných za funkciu dodriavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu alebo vykonávajúcich tieto funkcie,
e) vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie
investícií, administratívne èinnosti pod¾a § 27
ods. 5, marketing alebo distribúciu alebo za riadenie
¾udských zdrojov,
f) ostatných zamestnancov, iných ako pod¾a písmen a)
a e), ktorých celkové odmeòovanie ich radí do rovnakej triedy odmeòovania ako osoby pod¾a písmen
a) a b), ktorých funkcia alebo pracovná náplò má
významný vplyv na rizikové profily správcovskej
spoloènosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania.
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za zhodnotenie, v prospech osôb pod¾a odseku 9 za
nimi vykonávané èinnosti a na akéko¾vek platby,
ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoloènosti na úèel odmeòovania osôb pod¾a odseku 9
za nimi vykonávané èinnosti a v ktorých dôsledku by
mohlo dôjs k obchádzaniu povinností pod¾a tohto
zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo
výdavkov,
c) akéko¾vek vydanie alebo prevod cenných papierov
alebo majetkových úèastí spravovaného subjektu
kolektívneho investovania v prospech osôb pod¾a
odseku 9 za nimi vykonávané èinnosti,
(12) Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku
v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na
úèel odmeòovania osôb pod¾a odseku 9 za nimi vykonávané èinnosti prostredníctvom peciálnych subjektov
zaloených na získanie odplaty za zhodnotenie, zásady
odmeòovania sa vzahujú na tieto platby, ak
a) spåòajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b) sa nevyplácajú peciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície peciálneho subjektu do spravovaného subjektu kolektívneho
investovania.
(13) Na úèely odseku 12 sa peciálnym subjektom
zaloeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie
subjekt, ktorý
a) spravidla má formu spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraniènej obchodnej
spoloènosti,
b) jeho vlastníkmi sú osoby pod¾a odseku 9,
c) investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoloènosou spolu s ostatnými investormi tohto subjektu
kolektívneho investovania,
d) je zriadený na úèel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby pod¾a odseku 9 alebo na úèel spoluinvestovania majetku osôb pod¾a odseku 9 do obchodov s majetkom v spravovanom subjekte kolektívneho
investovania.

(10) Správcovská spoloènos je povinná na iados
Národnej banky Slovenska jej preukáza výber osôb
pod¾a odseku 9, na ktoré sa vzahujú zásady odmeòovania a jeho zdôvodnenie.

(14) Zásady odmeòovania sa neuplatòujú
a) na dodatoèné peòané plnenia alebo nepeòané plnenia, ktoré sú súèasou veobecných zásad odmeòovania správcovskej spoloènosti, ktorých udelenie
nemono ovplyvòova a ktoré nepredstavujú iadnu
motiváciu vo vzahu k rizikám správcovskej spoloènosti alebo rizikám v majetku spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b) na akúko¾vek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku
v spravovanom subjekte kolektívneho investovania
osobe pod¾a odseku 9, ktorá predstavuje pomerný
výnos z akejko¾vek investície tejto osoby do spravovaného subjektu kolektívneho investovania; to platí,
len ak peòané prostriedky na investíciu boli splatené priamo osobou pod¾a odseku 9.

(11) Zásady odmeòovania sa vzahujú na
a) vetky formy peòaného plnenia alebo nepeòaného
plnenia, ktoré správcovská spoloènos poskytuje
osobám pod¾a odseku 9 za nimi vykonávané èinnosti,
b) akúko¾vek sumu hradenú z majetku spravovaného
subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty

(15) Ak správcovská spoloènos poskytuje osobe pod¾a odseku 9 pôièku na úèel získania peòaných prostriedkov na investíciu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania, takáto investícia sa povauje
za investíciu pod¾a odseku 14 písm. b), len ak bola
pôièka splatená pred získaním výnosu z investície
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osoby pod¾a odseku 9 do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(16) Správcovská spoloènos je povinná upravi zásady odmeòovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný jej ve¾kosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe,
rozsahu a zloitosti jej èinností v súlade s týmito princípmi:
a) zásady odmeòovania sú v súlade s riadnym a úèinným riadením rizík a podporujú ho, prièom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, tatútmi alebo zakladajúcimi
dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho
investovania,
b) zásady odmeòovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cie¾mi, hodnotami a záujmami správcovskej
spoloènosti a subjektov kolektívneho investovania,
ktoré spravuje, a ich investorov a zahàòajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
c) dozorná rada správcovskej spoloènosti prijíma
a pravidelne preskúmava veobecné princípy zásad
odmeòovania a zodpovedá za ich uplatòovanie,
d) dozorná rada správcovskej spoloènosti aspoò raz
roène nezávisle preskúma uplatòovanie zásad odmeòovania v správcovskej spoloènosti,
e) zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodriavania, funkciu riadenia rizík, funkciu
vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu sú
odmeòovaní na základe plnenia cie¾ov súvisiacich
s ich funkciami bez oh¾adu na výkonnos èinností
správcovskej spoloènosti, ktoré kontrolujú,
f) odmeòovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodriavania je priamo podriadené doh¾adu výboru pre odmeòovanie, ak sa zriaïuje,
g) ak je odmeòovanie závislé od výkonnosti, celková
výka odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia
výkonnosti prísluného zamestnanca a prísluného
organizaèného útvaru alebo prísluného spravovaného subjektu kolektívneho investovania a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoloènosti,
prièom sa pri hodnotení výkonnosti prísluného zamestnanca berú do úvahy finanèné aj nefinanèné
kritériá,
h) hodnotenie výkonnosti sa uskutoèòuje na viacroènom základe, ktorý je primeraný z h¾adiska ivotného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cie¾om zabezpeèi, aby sa proces
hodnotenia zakladal na dlhodobej výkonnosti a aby
sa skutoèná výplata výkonnostných zloiek odmeòovania rozloila na obdobie zoh¾adòujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových úèastí
spravovaných subjektov kolektívneho investovania
a ich investièné riziká,
i) garantovaná pohyblivá zloka odmeòovania sa
pouíva len výnimoène a len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a obmedzuje sa na prvý
rok,
j) pevná a pohyblivá zloka celkového odmeòovania sú
primerane vyváené a pevná zloka predstavuje dostatoène vysoký podiel celkového odmeòovania, aby
bolo moné uplatòova plne prunú politiku v oblas-
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ti pohyblivých zloiek odmeòovania vrátane
monosti nevyplati iadnu pohyblivú zloku,
k) platby spojené s predèasným ukonèením pracovného pomeru odráajú dosiahnuté výsledky za dlhie
obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeòovalo
zlyhanie,
l) meranie výkonnosti pouívané na výpoèet pohyblivých zloiek odmeòovania alebo súborov pohyblivých zloiek odmeòovania obsahuje veobecný mechanizmus úpravy zahàòajúci vetky relevantné
typy súèasných a budúcich rizík,
m) v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho
investovania, jeho tatútu alebo zakladajúcich dokumentov, významná èas, predstavujúca minimálne 50 % akejko¾vek pohyblivej odmeny sa skladá
z podielových listov, akcií alebo majetkových úèastí
prísluného subjektu kolektívneho investovania,
alebo nástrojov, ktoré sú na podielové listy, akcie
alebo majetkové úèasti viazané alebo rovnocenných
bezhotovostných nástrojov, prièom,
1. ak správa subjektov kolektívneho investovania
predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu
aktív pod správou správcovskej spoloènosti, limit
50 % sa neuplatòuje,
2. nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú
náleitým podmienkam zadrania, ktoré sú zamerané na zosúladenie motivácie so záujmami
správcovskej spoloènosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov,
3. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedzi druhy a formy nástrojov uvedených v tomto písmene alebo niektoré nástroje zakáza,
4. zásady odmeòovania sa uplatòujú ako na èas
pohyblivej zloky odmeòovania odloenú v súlade
s písmenom n) a aj na neodloenú èas pohyblivej
zloky,
n) významná èas, ktorá tvorí minimálne 40 % pohyblivej zloky odmeòovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z h¾adiska ivotného cyklu a vyplácania
prísluného
subjektu
kolektívneho
investovania a je náleite zosúladená s povahou rizík
prísluného subjektu kolektívneho investovania,
prièom
1. obdobie uvedené v tomto písmene je minimálne
tri a pä rokov, ak nie je ivotný cyklus prísluného subjektu kolektívneho investovania kratí,
2. splatná odloená odmena sa nepriznáva rýchlejie, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3. pri pohyblivej zloke odmeòovania, ktorá je zvlá
vysoká, sa odkladá minimálne 60 % pohyblivej
zloky odmeòovania,
o) pohyblivá zloka odmeòovania vrátane odloenej
èasti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udrate¾né vo vzahu k celkovej finanènej situácii správcovskej spoloènosti a je to odôvodnené na základe výkonnosti prísluného organizaèného útvaru,
prísluného subjektu kolektívneho investovania
a prísluného zamestnanca; celková pohyblivá
zloka odmeòovania sa výrazne zníi, ak sa finanèné
výsledky správcovskej spoloènosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania zhoria
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alebo dosiahnu záporné hodnoty, prièom sa zoh¾adòuje odmena za súèasné obdobie, ako aj zníenie vyplácania súm zarobených skôr, najmä prostredníctvom dohôd o zníení odmeny alebo dohôd
o zrákach,
p) politika dôchodkového zabezpeèenia je v súlade
s obchodnou stratégiou, cie¾mi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoloènosti a spravovaných subjektov kolektívneho investovania, prièom:
1. ak zamestnanec rozviae pracovný pomer so
správcovskou spoloènosou pred odchodom do
dôchodku, dobrovo¾né príspevky dôchodkového
zabezpeèenia správcovská spoloènos zadrí poèas obdobia piatich rokov vo forme nástrojov uvedených v písmene m),
2. u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek,
sa dobrovo¾né platby dôchodkového zabezpeèenia vyplácajú zamestnancovi formou nástrojov
uvedených v písmene m) a podliehajú päroènému obdobiu zadrania,
q) od zamestnancov sa poaduje, aby sa zaviazali, e
nebudú vyuíva stratégie osobného zaistenia ani
poistenia odmeòovania a zodpovednosti, ktorými by
oslabovali úèinky zosúladenia rizík vyplývajúce zo
spôsobu ich odmeòovania,
r) pohyblivá zloka odmeòovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu poiadaviek tohto zákona.
(17) Ak je správcovská spoloènos významná z h¾adiska svojej ve¾kosti alebo ve¾kosti òou spravovaných
subjektov kolektívneho investovania alebo z h¾adiska
svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu
a zloitosti svojich èinností, je povinná zriadi výbor pre
odmeòovanie. Výbor pre odmeòovanie sa zriadi takým
spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle
posudzova zásady a postupy odmeòovania a motivácie
vytvorené na riadenie rizika. Výbor pre odmeòovanie
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeòovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká
a riadenie rizík správcovskej spoloènosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ktoré
má prijíma dozorná rada správcovskej spoloènosti.
Predsedom výboru pre odmeòovanie je èlen dozornej
rady správcovskej spoloènosti. Èlenmi výboru pre odmeòovanie môu by len èlenovia dozornej rady správcovskej spoloènosti.
(18) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o zásadách odmeòovania pod¾a odsekov 8 a 17.
(19) Na organizáciu a riadenie správcovskej spoloènosti s povolením pod¾a § 28a sa pri správe tuzemských
subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) a zahranièných alternatívnych investièných
fondov nevzahujú ustanovenia § 32, 34 a 37 a 38
a 42.
(20) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a zahranièných alternatívnych investièných fondov s prihliadnu-
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tím na povahu týchto fondov a v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu25a)
a) sústavne pouíva dostatoèné a primerané ¾udské
a technické zdroje potrebné na riadny výkon spravovania tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a zahranièných alternatívnych investièných fondov,
b) ma riadne administratívne a úètovné postupy,
c) ma systémy kontroly a ochrany elektronického
spracovania údajov,
d) ma primerané mechanizmy vnútornej kontroly,
ktoré zahàòajú najmä pravidlá pre osobné obchody
jeho zamestnancov alebo pre dranie alebo riadenie
investícií s cie¾om investova na vlastný úèet a zabezpeèujú minimálne to, e kadý obchod, na ktorom sa tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond zúèastòuje, sa dá zrekontruova
pod¾a svojho pôvodu, zúèastnených strán, povahy
a èasu a miesta, v ktorom sa uskutoènil, a e majetok spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) je investovaný pod¾a zakladajúcich dokumentov tuzemských
subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov a prísluných právnych predpisov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Èl. 57 a 66 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

54. V § 34 ods. 2 sa slová v tatúte podielového fondu alebo európskeho fondu alebo stanovách zahraniènej investiènej spoloènosti nahrádzajú slovami v tatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch spravovaného
subjektu kolektívneho investovania a slová podielový
fond alebo európsky fond sa vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami subjekt kolektívneho investovania
v príslunom tvare.
55. V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Osobou zodpovednou za vykonávanie funkcií pod¾a § 35 a
37 a osobou zodpovednou za výkon funkcie riadenia investícií sa rozumie zamestnanec,25b) èlen predstavenstva alebo prokurista správcovskej spoloènosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25b znie:

25b) § 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona è. 348/2007
Z. z..

56. V § 37 ods. 1 sa vypúa èiarka a slová vykonávanú nezávisle a oddelene od iných èinností správcovskej
spoloènosti.
57. V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Správcovská spoloènos je povinná vykonáva
funkciu riadenia rizík nezávisle od iných èinností
správcovskej spoloènosti..
6.

Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a

58. V § 37 odsek 6 znie:
(6) Správcovská spoloènos nie je povinná vykonáva funkciu riadenia rizík spôsobom pod¾a odseku 2, ak
to nie je primerané povahe, rozsahu a zloitosti jej
predmetu èinností a vzh¾adom na povahu a rozsah èin-
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nosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych tandardných fondov správcovskou spoloènosou..
59. Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 37a
Riadenie rizík pri správe iných tuzemských
subjektov kolektívneho investovania, ako sú
podielové fondy, a zahranièných
alternatívnych investièných fondov
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond je povinná zavies primerané systémy riadenia rizík25c) s úèelom identifikova, mera,
riadi a monitorova vetky riziká súvisiace s investiènou stratégiou kadého spravovaného tuzemského
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, ktorým je alebo môe by tento fond vystavený. Správcovská spoloènos je povinná v súlade s osobitným predpisom25d) preskúmava a upravova tieto
systémy.
(2) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná zavies stálu a úèinnú funkciu riadenia rizík vykonávanú v rozsahu pod¾a osobitného predpisu25e) funkène a hierarchicky oddelenú25f) od iných prevádzkových
útvarov správcovskej spoloènosti.
(3) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná na poiadanie Národnej banky Slovenska preukáza
nezávislos výkonu funkcie riadenia rizík, najmä záruky proti konfliktu záujmov25g) pri jej výkone a e procesy
riadenia rizík spåòajú ustanovenia tohto zákona a sú
úèinné. Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
nad riadením rizík pri spravovaní tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov zoh¾adní princíp proporcionality v závislosti od povahy a zloitosti spravovaných fondov.
(4) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a zahranièných alternatívnych investièných fondov
a) uplatòova primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti pri
investovaní majetku v tomto subjekte a fonde, ktorý
zodpovedá investiènej stratégii, cie¾om a rizikovému
profilu prísluného tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
b) zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom,25h) aby
riziká spojené s kadou investiènou pozíciou tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu a ich celkový vplyv na majetok
tuzemského subjektu kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu boli vdy riadne a priebene identifikované, merané, riadené a monitoro-
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vané aj prostredníctvom pouitia primeraných postupov stresového testovania,
c) zabezpeèi, aby rizikový profil tuzemského subjektu
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu zodpovedal ve¾kosti, truktúre majetku a investièným stratégiám a cie¾om tohto tuzemského
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu urèeným v zakladajúcich dokumentoch, prospektoch a ponukových materiáloch tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu.
(5) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná urèi maximálnu úroveò pákového efektu, ktorá
môe by vyuívaná pri správe kadého tuzemského
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, ktorý spravuje, ako aj rozsah práva pouitia
zábezpeky alebo záruky, ktoré by mohli by poskytnuté
na základe dohody o pákovom efekte, prièom zoh¾adòuje najmä
a) typ tuzemského subjektu kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
b) investiènú stratégiu tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
c) zdroje pákového efektu tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu,
d) akéko¾vek iné prepojenie alebo relevantné vzahy
s inými finanènými intitúciami, ktoré by mohli
predstavova systémové riziko,
e) potrebu obmedzi expozíciu voèi akejko¾vek jednotlivej protistrane,
f) mieru zabezpeèenia pákového efektu zábezpekou,
g) pomer aktív a pasív,
h) mieru, povahu a rozsah èinnosti správcovskej spoloènosti na dotknutých trhoch.
§ 37b
Riadenie likvidity pri správe iných tuzemských
subjektov kolektívneho investovania, ako sú
podielové fondy, a zahranièných
alternatívnych investièných fondov
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond je povinná pre kadý spravovaný
tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond pouíva primeraný systém riadenia likvidity25i)
a prija postupy, ktoré jej umonia monitorova riziko
likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a ktoré zabezpeèia, aby
profil likvidity investícií bol v súlade so záväzkami tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a

Strana 2154

Zbierka zákonov è. 206/2013

§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu.
(2) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná pravidelne vykonáva stresové testovania25j) za
bených a výnimoèných podmienok likvidity, ktoré jej
umoòujú monitorova a vyhodnocova riziko likvidity
tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu.
(3) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná zabezpeèi vzájomný súlad investiènej stratégie,
profilu likvidity a pravidiel pre vyplácanie cenných papierov alebo majetkových úèastí kadého spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu. Pri posudzovaní vzájomného
súladu pod¾a prvej vety sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.25k)
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nepouijú, ak ide
o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ktorého správe sa nevyuíva pákový efekt. Na úèely prvej
vety sa uzavretým subjektom kolektívneho investovania rozumie taký subjekt kolektívneho investovania,
ktorého investor nemá právo, aby mu na jeho iados
boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové úèasti
z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
§ 37c
Postupy oceòovania
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond je povinná zavies a uplatòova
postupy oceòovania na úèel vytvorenia, udriavania,
implementácie a aktualizácie opatrení a postupov25l)
urèovania hodnoty majetku tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièných alternatívnych investièných fondov.
(2) Postupy oceòovania pod¾a odseku 1 môu by vykonávané
a) externým oceòovate¾om nezávislým od správcovskej
spoloènosti, tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a od iných
osôb s úzkymi väzbami na správcovskú spoloènos,
tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond alebo
b) samotnou správcovskou spoloènosou spravujúcou
tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ak výkon úloh spojených s oceòovaním je funkène nezávislý od riadenia investícií a politiky odmeòovania a ïalie opatrenia zabezpeèujú
obmedzenie konfliktov záujmov a predchádzanie neprimeranému vplyvu na prísluných zamestnancov.
(3) Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu môe by externým
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oceòovate¾om tohto subjektu alebo fondu, len ak je
funkène a hierarchicky oddelený výkon funkcií depozitára od výkonu úloh externého oceòovate¾a a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu.
(4) Podmienkou výkonu èinnosti externého oceòovate¾a je
a) uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom zahraniènom zozname znalcov alebo oceòovate¾ov alebo uznanie Národnou bankou Slovenska
alebo orgánom doh¾adu èlenského tátu,
b) schopnos externého oceòovate¾a poskytnú dostatoèné odborné záruky, e je v súlade so zákonom
schopný úèinne vykonáva funkciu oceòovania,
c) urèenie externého oceòovate¾a je v súlade s § 57a
ods. 1 a 3 a osobitným predpisom.25n)
(5) Externý oceòovate¾ nemôe zveri výkon funkcie
oceòovania inej osobe.
(6) Oceòovanie majetku v tuzemských subjektoch
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
a zahranièných alternatívnych investièných fondoch
sa vykonáva nestranne, s odbornou starostlivosou
a obozretnosou.
(7) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
oznámi Národnej banke Slovenska urèenie externého
oceòovate¾a. Ak Národná banka Slovenska zistí, e externý oceòovate¾ nespåòa podmienky pod¾a odseku 4,
nariadi správcovskej spoloènosti jeho výmenu.
(8) Ak funkciu oceòovania nevykonáva nezávislý externý oceòovate¾, môe Národná banka Slovenska nariadi správcovskej spoloènosti, aby si nechala overi
postupy oceòovania alebo samotné ocenenie externým
oceòovate¾om, audítorom alebo audítorskou spoloènosou.
(9) Správcovská spoloènos je zodpovedná za správne ocenenie majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, za výpoèet
èistej hodnoty majetku a za jej zverejnenie alebo sprístupnenie investorom. Táto zodpovednos nie je dotknutá skutoènosou, e správcovská spoloènos zverila výkon funkcie oceòovania externému oceòovate¾ovi.
Externý oceòovate¾ zodpovedá správcovskej spoloènosti za kody spôsobené poruením alebo zanedbaním jeho povinností pri výkone svojej èinnosti; túto
zodpovednos nie je moné vylúèi na základe zmluvných dojednaní..
Poznámky pod èiarou k odkazom 25c a 25n znejú:

25c)
25d
)
25e
)
25f
)
25g
)
25h
)
25i
)
25j
)
25k
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

38
41
39
42
43
45
46
48
49

delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
a 49 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
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25l

) Èl. 67 a 71 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/21013.
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
25n
) Èl. 75 a 82 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

25m
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69. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 45a

60. V § 39 ods. 4 a § 51 ods. 1 sa za slová písm. a)
vkladajú slová alebo ods. 6 písm. a).

Konflikt záujmov pri správe iných subjektov
kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy

61. V § 39 ods. 5 sa slová do podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov európskych
fondov nahrádzajú slovami do cenných papierov alebo majetkových úèastí subjektov kolektívneho investovania.

(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond je povinná prija opatrenia na
úèely identifikácie33b) konfliktov záujmov vznikajúcich
pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov medzi
a) správcovskou spoloènosou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré
sú priamo alebo nepriamo prepojené so správcovskou spoloènosou prostredníctvom kontroly
a spravovaným tuzemským subjektom kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom alebo ich
investormi,
b) tuzemským subjektom kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom alebo ich investormi
a iným tuzemským subjektom kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom alebo investormi
týchto iných subjektov a fondov,
c) tuzemským subjektom kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom alebo ich investormi
a iným klientom správcovskej spoloènosti,
d) tuzemským subjektom kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom alebo ich investormi
a tandardným podielovým fondom alebo európskym tandardným fondom spravovaným touto
správcovskou spoloènosou alebo ich investormi,
e) dvoma klientmi správcovskej spoloènosti.

62. V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak dôjde poèas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoloènosti, ktorého správcovská spoloènos písomne oznámila Národnej banke Slovenska, na postup správcovskej spoloènosti a Národnej
banky Slovenska sa rovnako vzahuje odsek 5..
Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
63. V § 40 ods. 10 sa slová a 8 nahrádzajú slovami
a 9.
64. V § 40 odsek 11 znie:
(11) Na vedenie úètovníctva zahranièných subjektov
kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoloènosou sa vzahujú prísluné právne predpisy tátov, v ktorých sú tieto zahranièné subjekty kolektívneho investovania umiestnené..
65. V § 41 odsek 1 znie:
(1) Majetok v subjekte kolektívneho investovania
alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania
sa musí evidova oddelene od majetku správcovskej
spoloènosti a od majetku v iných subjektoch kolektívneho investovania alebo majetku v podfondov iných
subjektov kolektívneho investovania a od majetku
klientov draným správcovskou spoloènosou pri vykonávaní ïalích èinností pod¾a § 27 ods. 3 alebo ods. 6..
66. V § 41 ods. 8 sa slová podielového fondu alebo
európskeho fondu na inú správcovskú spoloènos nahrádzajú slovami subjektu kolektívneho investovania
na inú správcovskú spoloènos alebo zahraniènú
správcovskú spoloènos.
67. V § 43 sa na zaèiatok vkladá nový odsek 1, ktorý
znie:
(1) Na správcovskú spoloènos s povolením pod¾a
§ 28a spravujúcu tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) sa ustanovenia odsekov 2 a 4 a § 44 a 45 nepouijú, ale pouijú sa ustanovenia § 45a a osobitného predpisu.33a).
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) Delegované nariadenie (EÚ) è. 231/2013..

68. V § 43 ods. 3 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odseku 2.

(2) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracova
a vyuíva úèinné organizaèné a administratívne mechanizmy s cie¾om prija potrebné opatrenia na identifikáciu, riadenie a monitorovanie konfliktov záujmov
a predchádza im, aby sa zabránilo negatívnemu
ovplyvneniu záujmov tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a ich investorov.
(3) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeli úlohy
a povinnosti, ktoré môu by povaované za vzájomne
nezluèite¾né alebo ktoré môu potenciálne vytvára
systematické konflikty záujmov. Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je tie povinná posúdi, èi podmienky výkonu jej èinnosti môu obsahova akéko¾vek
ïalie závané konflikty záujmov, a poskytne o nich informácie investorom spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
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písm. b) alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov.
(4) Ak organizaèné mechanizmy pod¾a odseku 2 nie
sú dostatoèné na zabezpeèenie toho, aby sa s primeranou istotou zabránilo rizikám pokodenia záujmov investorov, správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná poskytnú investorom jasné informácie
o veobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov
skôr, ako vykoná obchod v ich mene, a prija opatrenia
v súlade s osobitným predpisom.33d)
(5) Na poskytovanie informácií investorom pod¾a odsekov 3 a 4 sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e)
(6) Ak správcovská spoloènos pod¾a odseku 1
vyuíva pri správe tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) sluby primárneho brokera, musia by podmienky tejto èinnosti uvedené v písomnej zmluve. V tejto zmluve sa musí upravi
najmä prípadná monos prevodu a opätovného
pouitia majetku tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu primárnym
brokerom, ktorá musí by v súlade so tatútom alebo
zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu.
V zmluve sa tie upraví, aby bol o tejto zmluve informovaný aj depozitár.
(7) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov
a uzatváraní zmluvy pod¾a odseku 6 postupova s odbornou starostlivosou a obozretnosou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33b a 33e znejú:

33b)
33c
)
33d
)
33e
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

30
31
34
36

delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
a 37 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

70. § 47 a 48 vrátane nadpisov znejú:
§ 47
Základné imanie a primeranos vlastných
zdrojov správcovskej spoloènosti
(1) Základné imanie správcovskej spoloènosti je aspoò 125 000 eur.
(2) Správcovská spoloènos je povinná dodriava
primeranos vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoloènosti sú primerané pod¾a tohto zákona,
ak nie sú niie ako
a) súèet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku
v tandardných podielových fondoch alebo európskych tandardných fondoch spravovaných správcovskou spoloènosou prevyujúcej 250 000 000
eur; táto suma sa ïalej nezvyuje, ak dosiahne
10 000 000 eur,
b) súèet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investièných fondoch alebo zahranièných alternatívnych investièných fondoch spravovaných správcovskou spoloènosou prevyujúcej
250 000 000 eur; táto suma sa ïalej nezvyuje, ak
dosiahne 10 000 000 eur,
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c) jedna tvrtina priemerných veobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoloènosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoloènos
vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna tvrtina hodnoty veobecných prevádzkových nákladov
uvedených v jej obchodnom pláne,
d) suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za kody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných
alternatívnych investièných fondov vypoèítaná pod¾a osobitného predpisu.33f)
(3) Do výpoètu sumy pod¾a odseku 2 písm. a) sa zahàòa
majetok v tandardných podielových fondoch alebo európskych tandardných fondoch spravovaných správcovskou spoloènosou vrátane tandardných podielových fondov alebo európskych tandardných fondov, pri
ktorých zverila niektoré èinnosti alebo funkcie pod¾a § 27
ods. 2 inej osobe pod¾a § 57. Do výpoètu sumy pod¾a odseku 2 písm. a) sa nezahàòa majetok v tandardných podielových fondoch alebo európskych tandardných fondoch, pre ktoré správcovská spoloènos vykonáva len
èinnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(4) Do výpoètu sumy pod¾a odseku 2 písm. b) sa zahàòa majetok v alternatívnych investièných fondoch alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov
spravovaných správcovskou spoloènosou vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré èinnosti alebo funkcie
pod¾a § 27 ods. 4 inej osobe pod¾a § 57a. Do výpoètu
sumy pod¾a odseku 2 písm. b) sa nezahàòa majetok
v alternatívnych investièných fondoch alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov, pre ktoré
správcovská spoloènos vykonáva len èinnosti alebo
funkcie, ktoré jej boli zverené.
(5) Správcovská spoloènos môe nahradi najviac
50 % poiadavky na vlastné zdroje pod¾a odseku 2
písm. a) a b) prekraèujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraniènou bankou so sídlom
v èlenskom táte, poisovòou alebo zahraniènou
poisovòou so sídlom v èlenskom táte. Banka, zahranièná banka, poisovòa alebo zahranièná poisovòa sa
musí zaviaza, e tieto zdroje sú bez ïalích podmienok
vo¾ne k dispozícii správcovskej spoloènosti na pokrytie
rizík vyplývajúcich z jej èinnosti.
(6) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), je povinná dodriava aj poiadavku na vlastné zdroje pod¾a
osobitného predpisu.34)
(7) Poiadavku na vlastné zdroje pod¾a odseku 2
písm. d) mono nahradi poistením pre prípad zodpovednosti za kodu spôsobenú zanedbaním odbornej
starostlivosti pri správe alternatívnych investièných
fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov s poistným krytím v súlade s osobitným
predpisom.34a)
(8) Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzahuje na
správcovskú spoloènos, ktorá súèasne spravuje tandardné podielové fondy a alternatívne investièné fondy.
(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, èo tvorí vlastné
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zdroje správcovskej spoloènosti, spôsob výpoètu vlastných zdrojov správcovskej spoloènosti a ïalie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoloènosti.
Pravidlá èinnosti pri správe subjektov
kolektívneho investovania
§ 48
(1) Spravovanie subjektov kolektívneho investovania
vykonáva správcovská spoloènos samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté
oprávnenie správcovskej spoloènosti zveri výkon niektorých èinností alebo funkcií inej osobe pod¾a § 57 alebo § 57a.
(2) Správcovská spoloènos je povinná najmä
a) kona èestne a poctivo pri výkone svojej èinnosti
v najlepom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b) kona s odbornou starostlivosou a obozretnosou
v najlepom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c) ma a úèinne vyuíva zdroje a postupy potrebné na
správny výkon svojej èinnosti,
d) vykonáva èinnos v najlepom záujme jej investorov
a klientov a v záujme stability trhu pri dodriavaní
veobecne záväzných právnych predpisov, tatútov
alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných
subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí
Národnej banky Slovenska,
e) spravodlivo zaobchádza so vetkými investormi.
(3) Konaním v najlepom záujme podielnikov pod¾a
odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe tandardných podielových fondov, európskych tandardných fondov
a peciálnych podielových fondov rozumie najmä
a) zabráni tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostòovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b) uplatòova primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne
predpoklada, e ovplyvnia stabilitu trhu,
c) zabezpeèi primerané, správne a transparentné modely a systémy oceòovania majetku a záväzkov v podielovom fonde; na iados Národnej banky Slovenska je správcovská spoloènos povinná preukáza,
e majetok a záväzky v podielovom fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d) kona takým spôsobom, aby sa zabránilo úètovaniu
neprimeraných nákladov na archu majetku v podielovom fonde a jeho podielnikom.
(4) Konaním s odbornou starostlivosou pod¾a odseku 2 písm. b) sa pri správe tandardných podielových
fondov, európskych tandardných fondov a peciálnych podielových fondov rozumie najmä
a) zabezpeèi dostatoènú mieru starostlivosti pri výbere a nepretritom sledovaní majetku v podielovom
fonde v najlepom záujme podielnikov a v záujme
stability trhu,
b) zabezpeèi, e osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach,
do ktorých mono majetok v podielovom fonde inves-
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tova, pod¾a investiènej politiky urèenej v príslunom tatúte podielového fondu,
c) pri vykonávaní politiky riadenia rizík pod¾a § 101,
a ak je to primerané, po zoh¾adnení povahy plánovanej investície pripravi predpovede a vykona analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na
zloenie majetku v podielovom fonde, likviditu
a rizikovo-výnosový profil podielového fondu pod¾a
§ 153 ods. 4 písm. e) a to ete pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykona iba na základe informácií, ktoré sú spo¾ahlivé a aktuálne, a to tak
z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho h¾adiska.
(5) Pri správe peciálnych podielových fondov sa povinnosou kona s odbornou starostlivosou pod¾a odseku 2 písm. b) rozumie aj
a) nadobúda do majetku v peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností len také nehnute¾nosti, ktoré
sa nachádzajú na území tátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnute¾ností a súèasne v tomto táte existuje register nehnute¾ností, do ktorého
sa zapisujú vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnute¾nostiam,
b) uzatvorenie poistnej zmluvy na úèel poistenia nehnute¾nosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpeèovala
náhradu kody pri pokodení alebo znièení nehnute¾nosti, ktorá je v majetku peciálneho podielového
fondu,
c) zabezpeèovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych
investícií alebo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností v najlepom záujme podielnikov.
(6) Správcovská spoloènos je povinná prija a dodriava vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosou a zavies
úèinné opatrenia, ktorými zabezpeèí, e prijímané investièné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde sa budú vykonáva v súlade s investiènou politikou a jej cie¾mi, investiènou stratégiou
a limitmi rizík prísluného podielového fondu.
(7) Správcovská spoloènos je povinná na iados
Národnej banky Slovenska preukáza vynaloenie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoloènos tejto
iadosti nevyhovie, povauje sa to za skutoènos, e
správcovská spoloènos nekonala s odbornou starostlivosou.
(8) Správcovská spoloènos nemôe poui majetok
spravovaného subjektu kolektívneho investovania na
krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s èinnosou spojenou so správou tohto majetku.
(9) Ak správcovská spoloènos vykonáva aj èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodriava aj
pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom pod¾a osobitného predpisu.25)
(10) iadny investor alternatívneho investièného
fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu nemôe poíva prednostné zaobchádzanie; to
neplatí pre investorov subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b), ak je to uvedené v zakla-
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dajúcich dokumentoch prísluného subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b).
(11) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, èo sa rozumie konaním v najlepom záujme podielnikov pod¾a odseku 2 písm. a) a b), a o tom, èo
sa rozumie konaním s odbornou starostlivosou pod¾a
odseku 2 písm. b), a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoloènosou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33f a 34a znejú:

33f) Èl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
34a
) Èl. 15 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

71. § 53 a 54 vrátane nadpisu znejú:
§ 53
(1) Správcovskej spoloènosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
Na výpoèet odplaty za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania sa pouijú údaje o èistej
hodnote majetku v tuzemskom subjekte kolektívneho
investovania za prísluné obdobie; tým nie sú dotknuté
ustanovenia § 52.
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cií a v odseku 2 písm. f) sa slová èinností pod¾a § 27
ods. 2 písm. a) nahrádzajú slovami riadenia investícií.
75. V § 57 ods. 5 prvá veta znie: Správcovská spoloènos nemôe zveri výkon svojich èinností alebo funkcií
osobám pod¾a odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoloènos prestala plni úèel, na ktorý jej bolo
udelené povolenie pod¾a § 28, a ani aby sa stala schránkovou spoloènosou.40a) a slová na èinnos správcovskej spoloènosti sa nahrádzajú slovami pod¾a § 28.
Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

40a) Èl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

76. § 57 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak správcovská spoloènos pri správe podielového fondu vyuíva swapy celkových výnosov alebo iné finanèné deriváty s rovnakými vlastnosami, pri ktorých
má protistrana monos rozhodova pod¾a vlastného
uváenia v súvislosti so zloením alebo správou investièného portfólia alebo v súvislosti s podkladom finanèných derivátov, zmluva uzatvorená medzi správcovskou spoloènosou a protistranou sa povauje za
zmluvu o zverení riadenia investícií, ktorá musí by
v súlade s poiadavkami pod¾a odsekov 1 a 6..

(2) Súèasou odplaty pod¾a odseku 1 môe by aj odplata za zhodnotenie urèená v závislosti od výkonnosti
spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania.

77. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 54

Zverenie èinností pri správe alternatívnych
investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov

Pravidlá èinnosti pri správe iných ako
tandardných podielových fondov
a peciálnych podielových fondov
(1) Ustanovenia § 48 a 53 sa vzahujú na èinnos
správcovskej spoloènosti pri správe európskych tandardných fondov primerane.
(2) Ustanovenia § 48 ods. 3 a 6 a § 49 a 53 sa na
správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 28a pri
správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) nevzahujú. Na pravidlá
èinnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) sa pouijú ustanovenia
osobitného predpisu.34b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 34b znie:

34b) Èl. 16 a 29 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

72. V § 56 odsek 1 znie
(1) Správcovská spoloènos je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho investovania spravuje, za vetky kody vzniknuté v dôsledku
neplnenia alebo nedostatoèného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo tatútu alebo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania..
73. Nadpis § 57 znie: Zverenie èinností alebo funkcií
pri správe tandardných podielových fondov, európskych tandardných fondov a peciálnych podielových
fondov.
74. V § 57 ods. 1 sa slová Èinnos uvedenú v § 27
ods. 2 písm. a) nahrádzajú slovami Riadenie investí-

§ 57a

(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorá plánuje zveri inej osobe
vykonávanie jednej alebo viacerých èinností alebo
funkcií, je povinná informova Národnú banku Slovenska bezodkladne pred nadobudnutím úèinnosti zmluvy o zverení èinností alebo funkcií. Správcovská spoloènos môe zveri výkon èinností alebo funkcií inej osobe
len v súlade s osobitným predpisom40b) a ak sú splnené
tieto podmienky:
a) zverenie výkonu èinností alebo funkcií musí by
riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b) osoba, ktorej sa výkon èinnosti alebo funkcie zverujú, musí ma dostatoèné zdroje na vykonávanie prísluných úloh a fyzické osoby, ktoré skutoène vykonávajú zverenú èinnos alebo funkcie, musia by
dôveryhodné a ma dostatoènú prax na vykonávanie
príslunej èinnosti alebo funkcie v súlade s osobitným predpisom,40d)
c) zverenie výkonu èinností alebo funkcií týkajúcich sa
riadenia investícií alebo riadenia rizík je moné len
osobe, ktorá má povolenie alebo registráciu potrebnú na úèely správy aktív40e) a podlieha doh¾adu Národnej banky Slovenska alebo prísluného orgánu
doh¾adu iného tátu alebo inej osobe, ktorú Národná
banka Slovenska uzná, e táto osoba spåòa predpoklady na riadenie prísluných investícií alebo rizík,
d) na zverenie výkonu èinností alebo funkcií týkajúcich
sa riadenia investícií alebo riadenia rizík osobe z ne-
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èlenského tátu musí by okrem podmienok uvedených v písmene c) zabezpeèená aj spolupráca medzi
Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom
doh¾adu,
e) zverenie èinností alebo funkcií nemôe bráni úèinnému doh¾adu40f) nad správcovskou spoloènosou,
a najmä nemôe bráni správcovskej spoloènosti kona v najlepom záujme spravovaného tuzemského
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a ich investorov,
f) správcovská spoloènos musí by schopná preukáza, e osoba, ktorej sa výkon èinnosti alebo funkcie
zveruje, má odbornú spôsobilos a je schopná vykonáva prísluné èinnosti alebo funkcie, e bola vybraná s riadnou odbornou starostlivosou a e
správcovská spoloènos je schopná kedyko¾vek
úèinne monitorova zverenú èinnos alebo funkciu
a kedyko¾vek ude¾ova dodatoèné intrukcie osobe,
ktorej sa výkon èinnosti alebo funkcie zverujú,
a s okamitou úèinnosou zrui zverenie, ak je to
v záujme investorov.
(2) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná priebene vyhodnocova výkon zverených èinností
alebo funkcií osobou, ktorej boli zverené.
(3) Riadenie investícií ani riadenie rizík nemono zveri
a) depozitárovi prísluného tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu
alebo osobe, ktorej depozitár zveril svoje depozitárske èinnosti,
b) osobe, ktorej záujmy môu by v rozpore so záujmami správcovskej spoloènosti alebo investorov tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu;40g) to neplatí, ak táto osoba
funkène a hierarchicky oddelí40h) výkon riadenia investícií alebo riadenia rizík od svojich ostatných potenciálne konfliktných èinností a prípadné konflikty
záujmov sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu v súlade s ustanoveniami osobitného
predpisu.40i)
(4) Zodpovednos správcovskej spoloènosti voèi tuzemskému subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraniènému alternatívnemu
investiènému fondu a ich investorom nie je ovplyvnená
skutoènosou, e správcovská spoloènos zverila výkon
èinností alebo funkcií inej osobe, ani akýmko¾vek ïalím zverením týchto èinností alebo funkcií touto osobou na tretiu osobu (ïalej len druhotné zverenie).
Správcovská spoloènos nemôe zveri výkon svojich
èinností alebo funkcií v takom rozsahu, aby správcovská spoloènos prestala plni úèel, na ktorý jej bolo
udelené povolenie, a ani aby sa stala schránkovou spoloènosou.40a)
(5) Osoba, ktorej správcovská spoloènos zverila výkon niektorých èinností alebo funkcií, môe druhotne
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zveri výkon týchto èinností alebo funkcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a) správcovská spoloènos udelila predchádzajúci
súhlas40j) s druhotným zverením,
b) správcovská spoloènos v dostatoènom èasovom
predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení informovala Národnú banku Slovenska v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,40k)
c) osoba, na ktorú sa ïalej zverujú èinnosti, spåòa podmienky pod¾a odseku 1 v rozsahu ako osoba, ktorej
správcovská spoloènos pôvodne zverila výkon èinností alebo funkcií.
(6) Osoba, ktorej správcovská spoloènos zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôe druhotne
zveri tieto èinnosti osobe pod¾a odseku 3.
(7) Osoba, ktorej správcovská spoloènos zverila výkon niektorých èinností alebo funkcií a ktorá ich druhotne zverila inej osobe, je povinná priebene vyhodnocova výkon zverených èinností alebo funkcií, osobou
ktorej ich druhotne zverila.
(8) Na zverenie výkonu èinností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon èinností alebo funkcií druhotne
zverený, na ïaliu osobu sa primerane pouijú ustanovenia odsekov 5 a 7..
Poznámky pod èiarou k odkazom 40b a 40k znejú:

40b)
40c
)
40d
)
40e
)
40f
)
40g
)
40h
)
40i
)
40j
)
40k
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

75
76
77
78
79
80
80
80
81
81

delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

78. V § 58 ods. 1 a 2 sa slová podielových listov alebo
cenných papierov európskych fondov nahrádzajú slovami cenných papierov alebo majetkových úèastí subjektov kolektívneho investovania.
79. V § 60 ods. 1 sa slová európske fondy nahrádzajú slovami európske tandardné fondy alebo európske
alternatívne investièné fondy, ak je oprávnená na spravovanie prísluného typu európskeho alternatívneho
investièného fondu,.
80. V § 60 ods. 1 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a za slová pod¾a § 62 sa vkladajú slová alebo
oznámenia pod¾a § 63a.
81. V § 60 ods. 2 sa vypúajú slová na vznik a èinnos.
82. § 60 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ustanovenia § 61 a 63 sa pouijú len na správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 28. Ustanovenia § 64 a 66 sa pouijú výhradne na zahraniènú
správcovskú spoloènos, ktorá má udelené povolenie
v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie
upravujúcim podniky kolektívneho investovania do
prevodite¾ných cenných papierov..
83. V nadpise § 61 a 62 sa za slovo spoloènosou
vkladajú slová s povolením pod¾a § 28.
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84. V § 61 ods. 1, 4 a 8, § 62 ods. 1, 3 a 7 a § 84 ods. 2
sa slová na èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami pod¾a § 28.
85. Za § 63 sa vkladajú § 63a a 63b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 63a
Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych
investièných fondov správcovskou spoloènosou
s povolením pod¾a § 28a alebo zahraniènou
správcovskou spoloènosou so sídlom
v neèlenskom táte s povolením pod¾a § 66c
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a,
ktorá na území iného èlenského tátu plánuje spravova európske alternatívne investièné fondy, je povinná
po prvýkrát oznámi Národnej banke Slovenska tieto
informácie:
a) èlenský tát, v ktorom má v úmysle spravova európske alternatívne investièné fondy na základe práva
slobodného poskytovania sluieb alebo prostredníctvom poboèky,
b) program èinností, v ktorom sa uvedú najmä sluby,
ktoré má v úmysle poskytova, a identifikáciu európskych alternatívnych investièných fondov, ktoré
plánuje spravova.
(2) Ak správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 plánuje zriadi poboèku, je povinná poskytnú okrem informácií pod¾a odseku 1 aj tieto informácie:
a) organizaènú truktúru poboèky,
b) adresu v domovskom èlenskom táte európskeho alternatívneho investièného fondu, na ktorej mono
získa dokumenty,
c) mená a priezviská a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie poboèky.
(3) Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od
doruèenia úplnej dokumentácie pod¾a odseku 1 alebo
do dvoch mesiacov od doruèenia úplnej dokumentácie
pod¾a odseku 2 odovzdá túto dokumentáciu prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti. Národná banka Slovenska
dokumentáciu odovzdá, len ak spravovanie európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou
spoloènosou je v súlade s týmto zákonom a ak správcovská spoloènos dodriava iné ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska k odovzdaným dokumentom pripojí aj potvrdenie, e príslunej správcovskej
spoloènosti udelila povolenie pod¾a § 28a.
(4) Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní dokumentov pod¾a odseku 3 informuje správcovskú spoloènos o tejto skutoènosti. Správcovská
spoloènos môe zaèa poskytova sluby v hostite¾skom èlenskom táte správcovskej spoloènosti odo
dòa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska.
(5) Správcovská spoloènos je povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska akúko¾vek zmenu informácií oznámených pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 v lehote jedného mesiaca pred vykonaním plánovaných
zmien alebo bezodkladne po tom, ako dolo k neplánovanej zmene.
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(6) Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo by
spravovanie európskeho alternatívneho investièného
fondu správcovskou spoloènosou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoloènos prestala
iným spôsobom spåòa ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoloènos, e danú zmenu nemôe vykona.
(7) Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 5 a 6 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej
zmene, v ktorej dôsledku prestane by spravovanie európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou v súlade s týmto zákonom, alebo ak
správcovská spoloènos prestala spåòa iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme
potrebné opatrenia pod¾a § 202.
(8) Ak sú zmeny prijate¾né, pretoe nemajú dosah na
súlad spravovania európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou s ustanoveniami tohto zákona a ani na dodriavanie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoloènosou, Národná
banka Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje prísluné orgány hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa pouijú rovnako na
neeurópsku správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 66c, ktorá plánuje spravova európsky alternatívny investièný fond na území iného èlenského tátu. Národná banka Slovenska informuje o skutoènosti pod¾a
odseku 4, ak sa týka neeurópskej správcovskej spoloènosti, aj Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy).
§ 63b
Vytváranie a spravovanie neeurópskych
alternatívnych investièných fondov správcovskou
spoloènosou s povolením pod¾a § 28a
Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
môe spravova neeurópske alternatívne investièné
fondy, ktorých cenné papiere alebo majetkové úèasti
nie sú distribuované na území Slovenskej republiky
alebo iného èlenského tátu, ak
a) správcovská spoloènos v súvislosti so správou neeurópskych alternatívnych investièných fondov
dodriava ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 70 a 82 a 160a a
b) bola uzavretá dohoda o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu neèlenského tátu, v ktorom je usadený neeurópsky alternatívny investièný fond, ktorá
zabezpeèuje aspoò efektívnu výmenu informácií,
ktorá Národnej banke Slovenska umoní vykonáva
doh¾ad v súlade s týmto zákonom; na dohody o spolupráci pod¾a tohto písmena, pod¾a § 66c ods. 2
písm. e) a § 150e sa vzahuje osobitný predpis.44b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 44a a 44b znejú:

44a) § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona
è. 394/2011 Z. z.
44b
) Èl. 113 a 115 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

86. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
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§ 66a
(1) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom
v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim
správcov alternatívnych investièných fondov môe
zaèa vykonáva èinnos vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investièných fondov v Slovenskej
republike odo dòa prijatia informácie prísluného orgánu doh¾adu jej domovského èlenského tátu, e Národnej banke Slovenska bolo odovzdané oznámenie
o zámere vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky spolu s príslunou dokumentáciou.
(2) Zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje alternatívne investièné fondy pod¾a tohto
zákona, a to èi u prostredníctvom poboèky, alebo na
základe práva slobodného poskytovania sluieb, je povinná dodriava ustanovenia tohto zákona a iných
veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania alternatívneho investièného fondu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pouijú rovnako, ak
sa neeurópska správcovská spoloènos, ktorej referenèným èlenským tátom je iný èlenský tát, rozhodla vykonáva èinnos vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investièných fondov v Slovenskej republike..
87. V tretej èasti sa za tvrtú hlavu vkladá nová piata
hlava, ktorá vrátane nadpisov znie:

c)

d)
e)

f)

g)

PIATA HLAVA
NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOÈNOS
Povolenie na vytváranie a spravovanie
alternatívnych investièných fondov alebo
európskych alternatívnych investièných
fondov a na distribúciu cenných papierov
alebo majetkových úèastí alternatívnych
investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov na
základe jednotného povolenia neeurópskej
správcovskej spoloènosti

h)

§ 66b
Urèenie referenèného èlenského tátu
(1) Slovenská republika je referenèným èlenským
tátom neeurópskej správcovskej spoloènosti, ak
a) plánuje spravova len alternatívne investièné fondy
vytvorené pod¾a tohto zákona a neplánuje distribuova ich cenné papiere alebo majetkové úèasti v Slovenskej republike alebo inom èlenskom táte postupom pod¾a § 150c alebo postupom pod¾a § 150e,
b) poèet òou spravovaných alternatívnych investièných fondov
1. prevyuje poèet òou spravovaných európskych
alternatívnych investièných fondov v ktoromko¾vek inom èlenskom táte alebo
2. súèet hodnoty majetku òou spravovaných alternatívnych investièných fondov prevyuje súèet
hodnôt majetku òou spravovaných európskych

i)

Strana 2161

alternatívnych investièných fondov v ktoromko¾vek inom èlenskom táte,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti len jedného alternatívneho investièného fondu a len v Slovenskej republike alebo len jedného európskeho alternatívneho investièného fondu a len
v Slovenskej republike, ak
1. ide o európsky alternatívny investièný fond s povolením alebo registráciou v èlenskom táte a Slovenská republika bola urèená ako referenèný
èlenský tát postupom pod¾a odseku 2,
2. ide o európsky alternatívny investièný fond
bez povolenia alebo registrácie v èlenskom táte,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu a len v Slovenskej republike,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti len jedného alternatívneho investièného fondu alebo jedného európskeho alternatívneho investièného fondu vo viacerých èlenských tátoch a Slovenská republika bola urèená ako referenèný
èlenský tát postupom pod¾a odseku 2,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu vo viacerých èlenských tátoch
a Slovenská republika bola urèená ako referenèný
èlenský tát postupom pod¾a odseku 2,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti viacerých alternatívnych investièných fondov
alebo európskych alternatívnych investièných fondov v Slovenskej republike a v iných èlenských tátoch, ak
1. tieto fondy majú povolenie alebo registráciu v jednom èlenskom táte a Slovenská republika bola
urèená ako referenèný èlenský tát postupom
pod¾a odseku 2,
2. tieto fondy majú povolenie alebo registráciu
vo viacerých èlenských tátoch a majú by v rozhodujúcej miere distribuované v Slovenskej republike,
plánuje distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti viacerých alternatívnych investièných fondov, európskych alternatívnych investièných fondov
a neeurópskych alternatívnych investièných fondov
v Slovenskej republike a v iných èlenských tátoch,
ak majú by v rozhodujúcej miere distribuované
v Slovenskej republike,
bola urèená ako referenèný èlenský tát na základe
postupu pod¾a odseku 6.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu je neeurópska správcovská spoloènos povinná poiada
Národnú banku Slovenska a prísluné orgány doh¾adu, ktoré prichádzajú do úvahy pod¾a odseku 1
písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo
písm. g) prvého bodu, o urèenie referenèného èlenského tátu.
(3) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
pod¾a odseku 2 na základe dohody s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov, u ktorých neeurópska správcovská spoloènos podala iados o urèenie
referenèného èlenského tátu. Lehota na vydanie roz-
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hodnutia je do jedného mesiaca od doruèenia iadosti
poslednému z dotknutých prísluných orgánov doh¾adu pod¾a prvej vety. Národná banka Slovenska konanie
o iadosti pod¾a odseku 2 zastaví, ak na základe dohody
s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov,
u ktorých neeurópska správcovská spoloènos podala
iados o urèenie referenèného èlenského tátu, bol urèený ako referenèný èlenský tát neeurópskej správcovskej spoloènosti iný èlenský tát.

e)

(4) Na iados Národnej banky Slovenska je neeurópska správcovská spoloènos v konaní o iadosti pod¾a
odseku 2 povinná preukáza zámer vykonáva distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí prísluných fondov predloením stratégie distribúcie.
(5) Národná banka Slovenska doruèí iadate¾ovi rozhodnutie o iadosti pod¾a odseku 2 do siedmich dní od
vydania rozhodnutia o urèení Slovenskej republiky ako
referenèného èlenského tátu neeurópskej správcovskej spoloènosti.
(6) Ak neboli dodrané lehoty pod¾a odsekov 3 a 5 alebo ak nebolo vydané rozhodnutie Národnou bankou
Slovenska ani iadnym prísluným orgánom doh¾adu
èlenského tátu o urèení referenèného èlenského tátu, je neeurópska správcovská spoloènos oprávnená
vybra si svoj referenèný èlenský tát z èlenských tátov, ktoré prichádzajú do úvahy pod¾a odseku 1; ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s urèením referenèného èlenského tátu vykonaným neeurópskou
správcovskou spoloènosou, môe oznámi túto skutoènos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66c
Povolenie na èinnos neeurópskej
správcovskej spoloènosti
(1) Neeurópska správcovská spoloènos môe spravova alternatívne investièné fondy alebo európske alternatívne investièné fondy a distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti òou spravovaných alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte na základe povolenia Národnej banky
Slovenska, ak je Slovenská republika referenèným èlenským tátom tejto neeurópskej správcovskej spoloènosti.
(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) Slovenská republika bola urèená ako referenèný
èlenský tát v súlade s týmto zákonom a toto urèenie
bolo odsúhlasené Európskym orgánom doh¾adu
(Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) alebo sa postupovalo pod¾a odseku 5,
b) podmienok pod¾a § 28a ods. 2 písm. a) a g) a k); tým
nie je dotknuté ustanovenie písmena h),
c) má v Slovenskej republike urèeného právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoloènosti,
d) právny zástupca neeurópskej správcovskej spoloènosti pod¾a písmena c) spoloène s neeurópskou
správcovskou spoloènosou zabezpeèuje výkon
funkcie kontaktného miesta pre investorov, pre Národnú banku Slovenska, pre iné dotknuté prísluné

f)

g)

h)

i)

Èiastka 49

orgány doh¾adu èlenských tátov a pre Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) v rozsahu povolených aktivít neeurópskej
správcovskej spoloènosti v Európskej únii a je dostatoène spôsobilý a vybavený aspoò na výkon funkcie dodriavania pod¾a tohto zákona,
sú uzavreté dohody o spolupráci44a) medzi Národnou
bankou Slovenska, príslunými orgánmi doh¾adu
domovských èlenských tátov dotknutých európskych alternatívnych investièných fondov a orgánmi
doh¾adu neèlenského tátu, v ktorom je neeurópska
správcovská spoloènos usadená, s cie¾om zabezpeèi úèinnú výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu dotknutých èlenských tátov umoní vykonáva
doh¾ad,
neèlenský tát, v ktorom je neeurópska správcovská
spoloènos usadená, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom Finanènou akènou skupinou proti praniu pinavých
peòazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (ïalej len finanèná skupina),
neèlenský tát, v ktorom je neeurópska správcovská
spoloènos umiestnená, so Slovenskou republikou
uzavrel a má úèinnú medzinárodnú zmluvu alebo
mnohostranný dohovor, ktoré sú v súlade s ustanoveniami èlánku 26 Modelovej zmluvy Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaòovaní
príjmov a majetku a ktorá zaruèuje úèinnú výmenu
informácií o daòových otázkach,
výkonu doh¾adu Národnou bankou Slovenska neprekáa právny poriadok neèlenského tátu ani obmedzenia právomocí orgánov doh¾adu neèlenského
tátu pri výkone doh¾adu,
neeurópska správcovská spoloènos preukáe, e ak
existujú ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov, ktorých
dodriavanie je z neeurópskej správcovskej spoloènosti nemoné z dôvodu ich nezluèite¾nosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na
neeurópsku správcovskú spoloènos alebo neeurópsky alternatívny investièný fond, a e
1. nie je moné zároveò dodriava ustanovenia tohto
zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie
upravujúceho správcov alternatívnych investièných
fondov a ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa
vzahujú na neeurópsku správcovskú spoloènos
alebo neeurópsky alternatívny investièný fond,
2. právny poriadok, ktorý sa vzahuje na neeurópsku
správcovskú spoloènos alebo neeurópsky alternatívny investièný fond, ustanovuje rovnocenné pravidlá, ktoré majú rovnaký regulaèný úèel a poskytujú investorom do prísluného fondu rovnakú
úroveò ochrany, a e neeurópska správcovská spoloènos a neeurópsky alternatívny investièný fond
dodriava ustanovenia tohto právneho poriadku.

(3) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) náleitosti a prílohy pod¾a § 28a ods. 3 a 4 okrem
§ 28a ods. 3 písm. b), f) a ods. 4 písm. b),
b) zdôvodnenie výberu Slovenskej republiky ako referenèného èlenského tátu neeurópskou správcov-
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skou spoloènosou v súlade s § 66b a informácie
o stratégii distribúcie,
c) zoznam tých ustanovení tohto zákona alebo právne
záväzného aktu Európskej únie upravujúceho
správcov alternatívnych investièných fondov, ktorých dodriavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoloènosti nemoné z dôvodu ich nezluèite¾nosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré
sa vzahujú na neeurópsku správcovskú spoloènos
alebo neeurópsky alternatívny investièný fond,
d) písomné podklady na základe osobitného predpisu
Európskej komisie preukazujúce, e prísluný právny poriadok neèlenského tátu obsahuje ustanovenia, ktoré majú rovnaký regulaèný úèel a poskytujú
rovnakú úroveò ochrany investorom prísluného alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu ako zodpovedajúce ustanovenia tohto zákona alebo právne
záväzného aktu Európskej únie upravujúceho
správcov alternatívnych investièných fondov, ktorého dodriavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoloènosti nemoné, a e neeurópska správcovská spoloènos a neeurópsky alternatívny
investièný fond dodriava ustanovenia tohto právneho poriadku; k podkladom musí by priloený
právny posudok o existencii prísluného nezluèite¾ného ustanovenia v právnom poriadku neèlenského
tátu vrátane opisu jeho regulaèného úèelu a charakteru ochrany investorov, ktorú ustanovuje,
e) identifikaèné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 2
písm. c).
(4) Národná banka Slovenska po prijatí iadosti
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 posúdi, èi pri urèovaní referenèného èlenského tátu neeurópskou
správcovskou spoloènosou boli dodrané kritériá pod¾a § 66b ods. 1. Ak Národná banka Slovenska zistí, e
tieto kritériá dodrané neboli, iados o povolenie pod¾a
odseku 1 zamietne. Ak Národná banka Slovenska zistí,
e kritériá pod¾a § 66b ods. 1 boli dodrané, oznámi
túto skutoènos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a poiada ho,
aby sa vyjadril k jej posúdeniu splnenia kritérií. V tejto
iadosti sa uvedie odôvodnenie vo¾by referenèného
èlenského tátu zo strany neeurópskej správcovskej
spoloènosti a informácia o stratégii distribúcie na základe údajov predloených Národnej banke Slovenska;
plynutie lehoty pod¾a odseku 6 na rozhodnutie o iadosti sa pozastavuje a do doruèenia vyjadrenia Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné
papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(5) Ak Národná banka Slovenska zistí, e neeurópska
správcovská spoloènos, ktorá v iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 predloila zoznam ustanovení
pod¾a odseku 3 písm. c), spåòa podmienku pod¾a odseku 2 písm. i), bezodkladne oznámi túto skutoènos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
cenné papiere a trhy) a priloí informácie a údaje pod¾a
odseku 3 písm. b) a c) predloené iadate¾om Národnej
banke Slovenska; plynutie lehoty pod¾a odseku 6 na
rozhodnutie o iadosti sa pozastavuje a do doruèenia
vyjadrenia Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho
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orgánu pre cenné papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(6) O iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1
rozhodne Národná banka Slovenska v lehote pod¾a
§ 28a ods. 5 prvej vety.
(7) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplnil
alebo nepreukázal splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené
nepretrite poèas trvania platnosti povolenia pod¾a odseku 1.
(9) Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie
pod¾a odseku 1 napriek nesúhlasnému vyjadreniu Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
cenné papiere a trhy) pod¾a odseku 4 alebo odseku 5,
oznámi Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) toto rozhodnutie a jeho
dôvody. Národná banka Slovenska oznámi skutoènosti
pod¾a prvej vety aj prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoloènos distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti alternatívnych investièných fondov alebo
zahranièných alternatívnych investièných fondov,
a pod¾a odseku 4 aj prísluným orgánom doh¾adu domovských èlenských tátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoloènos spravova európske alternatívne investièné fondy.
(10) Národná banka Slovenska informuje Európsky
orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o kadom udelení povolenia pod¾a odseku 1,
o kadom zamietnutí iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 vrátane dôvodov zamietnutia, o kadej
zmene povolenia pod¾a odseku 1 a o jeho odòatí alebo
vrátení.
(11) Ak prísluné orgány doh¾adu domovských èlenských tátov prísluných alternatívnych investièných
fondov neuzavrú v primeranej lehote dohody o spolupráci pod¾a odseku 2 písm. e), Národná banka Slovenska môe oznámi túto skutoènos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere
a trhy).
(12) Na zmenu povolenia pod¾a odseku 1, jeho odòatie alebo vrátenie sa primerane pouijú ustanovenia
upravujúce zmenu povolenia pod¾a § 28a a ustanovenia upravujúce odòatie alebo vrátenie povolenia pod¾a
§ 28a.
§ 66d
Zmena referenèného èlenského tátu
(1) Urèenie Slovenskej republiky ako referenèného
èlenského tátu zostáva v platnosti poèas platnosti povolenia pod¾a § 66c, aj ak ide o zmenu stratégie distribúcie; to neplatí, ak neeurópska správcovská spoloènos zmení svoju stratégiu distribúcie do dvoch rokov
od udelenia povolenia pod¾a § 66c a ak by táto zmena
mala vplyv na urèenie Slovenskej republiky ako referenèného èlenského tátu v èase, keï bol urèovaný. Neeurópska správcovská spoloènos je povinná oznámi
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túto zmenu Národnej banke Slovenska predtým, ako ju
vykoná, a uvies návrh na nový referenèný èlenský tát
na základe novej stratégie distribúcie vrátane odôvodnenia vo¾by nového referenèného èlenského tátu na
základe novej stratégie distribúcie a identifikaèné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoloènosti v novom referenènom èlenskom táte.
(2) Národná banka Slovenska posúdi na základe údajov pod¾a odseku 1, èi je navrhované urèenie referenèného èlenského tátu správne, a oznámi svoj názor Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
cenné papiere a trhy), prièom uvedie aj odôvodnenie
vo¾by referenèného èlenského tátu poskytnuté neeurópskou správcovskou spoloènosou a informáciu
o novej stratégii distribúcie.
(3) Národná banka Slovenska po prijatí vyjadrenia
Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
cenné papiere a trhy) oznámi neeurópskej správcovskej
spoloènosti a jej právnemu zástupcovi neeurópskej
správcovskej spoloènosti v Slovenskej republike, èi súhlasí s týmto vyjadrením. Ak Národná banka Slovenska
súhlasí s vyjadrením Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje
prísluný orgán doh¾adu nového referenèného èlenského tátu a bezodkladne mu zale kópiu rozhodnutia
o udelení povolenia pod¾a § 66c a vetky dokumenty týkajúce sa výkonu doh¾adu nad touto neeurópskou
správcovskou spoloènosou. Odo dòa zaslania dokumentov pod¾a druhej vety prechádza výkon doh¾adu
nad neeurópskou správcovskou spoloènosou na prísluný orgán doh¾adu nového referenèného èlenského
tátu.
(4) Ak Národná banka Slovenska rozhodne o navrhovanej zmene referenèného èlenského tátu v rozpore
s vyjadrením Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje ho o tejto skutoènosti a o dôvodoch tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska oznámi skutoènosti a dôvody
pod¾a prvej vety aj prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov, v ktorých neeurópska správcovská spoloènos distribuuje cenné papiere alebo majetkové
úèasti alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov, a prísluným orgánom doh¾adu domovských èlenských tátov
európskych alternatívnych investièných fondov spravovaných touto neeurópskou správcovskou spoloènosou.
(5) Ak do dvoch rokov od udelenia povolenia pod¾a
§ 66c Národná banka Slovenska zistí, e stratégia distribúcie v podobe, v akej jej bola predloená v konaní
o udelení povolenia pod¾a § 66c, nebola dodraná, boli
o nej poskytnuté nepravdivé údaje alebo ak ju neeurópska správcovská spoloènos zmenila v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 a 4, Národná banka Slovenska
poiada neeurópsku správcovskú spoloènos, aby si
zvolila referenèný èlenský tát na základe jej súèasnej
stratégie distribúcie. Na postup zmeny referenèného
èlenského tátu sa pouijú ustanovenia odsekov 1 a 4
primerane. Ak sa neeurópska správcovská spoloènos
neriadi poiadavkou pod¾a prvej vety, Národná banka
Slovenska jej odníme povolenie pod¾a § 66c.
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(6) Ak neeurópska správcovská spoloènos zmení
svoju stratégiu distribúcie po lehote uvedenej v odseku 1 a plánuje zmeni svoj referenèný èlenský tát na
základe svojej novej stratégie distribúcie, môe predloi iados o zmenu referenèného èlenského tátu Národnej banke Slovenska. Na postup zmeny referenèného èlenského tátu sa pouijú ustanovenia odsekov 1
a 4 primerane.
§ 66e
Cezhranièná spolupráca pri konaniach a doh¾ade
týkajúcich sa neeurópskej správcovskej spoloènosti
(1) Ak Národná banka Slovenska v súvislosti s konaniami týkajúcimi sa urèenia referenèného èlenského
tátu alebo povolenia pod¾a § 66c nesúhlasí s postupom prísluného orgánu doh¾adu èlenského tátu pri
aplikácii právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov,
môe oznámi túto skutoènos Európskemu orgánu
doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ak ide o záleitosti týkajúce sa
a) hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 66c
ods. 2 písm. a), c) a f), h) a i),
b) nesúhlasu s udelením povolenia pod¾a § 66c v referenènom èlenskom táte,
c) zmeny referenèného èlenského tátu,
d) hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 150e
ods. 1 písm. b) a c).
(2) Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
prihliadne na usmernenia a odporúèania Európskeho
orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) vydané pod¾a osobitného predpisu45a) na úèel
urèenia jednotných, efektívnych a úèinných postupov
doh¾adu nad neeurópskymi správcovskými spoloènosami, ak tomu nebránia veobecne záväzné právne
predpisy alebo situácia na finanènom trhu v Slovenskej republike.
(3) Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo
odporúèania pod¾a odseku 2 sa Národná banka Slovenska rozhodne, èi sa bude riadi týmito usmerneniami
alebo odporúèaniami. Ak sa Národná banka rozhodne,
e sa nimi nebude riadi, oznámi túto skutoènos, vrátane dôvodov tohto rozhodnutia, Európskemu orgánu
doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66f
Rozhodné právo
(1) Na rieenie vetkých sporov medzi Národnou bankou Slovenska a neeurópskou správcovskou spoloènosou, pre ktorú je Slovenská republika referenèným
èlenským tátom, sú prísluné súdy v Slovenskej republike.
(2) Vetky spory medzi investormi a neeurópskou
správcovskou spoloènosou, pre ktorú je Slovenská republika referenèným èlenským tátom, a òou spravovanými alternatívnymi investiènými fondmi, sa rieia
pred príslunými súdmi v Slovenskej republike alebo
súdmi niektorého èlenského tátu.
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(3) Na neeurópsku správcovskú spoloènos sa pri výkone èinnosti na základe povolenia pod¾a § 66c vzahujú ustanovenia tohto zákona v rovnakom rozsahu ako
na správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 28a
okrem ustanovenia § 66c ods. 2 písm. i)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:
45a) Èl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES
a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010) v platnom znení..

Doterajia piata hlava sa oznaèuje ako iesta hlava.
88. V § 69 sa slová podielovom fonde alebo európskom fonde vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
spravovaných subjektoch kolektívneho investovania
v príslunom tvare.
89. V § 69 ods. 1 sa vypúa èiarka a slová ktoré
spravuje.
90. Za § 69 sa vkladajú § 69a a 69b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 69a
Zruenie samosprávneho alternatívneho
investièného fondu bez likvidácie
(1) Samosprávny alternatívny investièný fond mono
zrui bez likvidácie len zlúèením s iným samosprávnym alternatívnym investièným fondom alebo zahranièným samosprávnym alternatívnym investièným
fondom na základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromadenie samosprávneho alternatívneho investièného fondu môe rozhodnú o jeho zruení bez likvidácie zlúèením a po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska.
(2) Samosprávny alternatívny investièný fond sa
môe zlúèi len s
a) iným samosprávnym alternatívnym investièným
fondom s povolením pod¾a § 28a, prièom na zlúèenie
sa pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka,
alebo
b) zahranièným samosprávnym alternatívnym investièným fondom s povolením vydaným v súlade
s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných fondov,
prièom na zlúèenie sa pouijú ustanovenia prísluného právneho predpisu tátu, v ktorom má tento
zahranièný samosprávny alternatívny investièný
fond sídlo.
(3) Povolenie pod¾a § 28a udelené samosprávnemu
alternatívnemu investiènému fondu, ktorý sa ruí bez
likvidácie, zaniká dòom jeho zlúèenia s iným samosprávnym alternatívnym investièným fondom alebo zahranièným samosprávnym alternatívnym investièným
fondom.
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§ 69b
Zruenie samosprávneho alternatívneho
investièného fondu likvidáciou
(1) Na likvidáciu samosprávneho alternatívneho investièného fondu sa pouijú ustanovenia Obchodného
zákonníka. Valné zhromadenie samosprávneho alternatívneho investièného fondu rozhodne o jeho zruení
a vymenovaní likvidátora samosprávneho alternatívneho investièného fondu. Likvidátor samosprávneho
alternatívneho investièného fondu je povinný o týchto
skutoènostiach a o ich zápise do obchodného registra
bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska.
(2) Povolenie pod¾a § 28a udelené samosprávnemu
alternatívnemu investiènému fondu, ktorý sa ruí likvidáciou, zaniká dòom jeho výmazu z obchodného registra..
91. § 70 znie:
§ 70
(1) Tuzemský subjekt kolektívneho investovania
musí ma depozitára. Strený podielový fond musí ma
jedného depozitára. Depozitár zabezpeèuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, èi správcovská spoloènos nakladá
s majetkom subjektu kolektívneho investovania pod¾a
tohto zákona.
(2) Depozitárom tandardného podielového fondu
a peciálneho podielového fondu môe by len
a) banka, ktorá má v povolení uvedenú ved¾ajiu
slubu spoèívajúcu v úschove a správe finanèných
nástrojov na úèet klienta vrátane drite¾skej správy
a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov a finanèných zábezpek,
b) zahranièná banka so sídlom na území èlenského
tátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú poboèku a ktorá má vo svojom povolení pod¾a
prísluného právneho predpisu jej domovského
èlenského tátu uvedenú ved¾ajiu slubu ako pod¾a
písmena a).
(3) Depozitárom iného alternatívneho investièného
fondu ako pod¾a odseku 2 môe by len
a) osoba pod¾a odseku 2,
b) obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa
vzahuje povinnos dodriava primeranos vlastných zdrojov pod¾a osobitného zákona47) najmenej
vo výke 730 000 eur a ktorý má v povolení na poskytovanie investièných sluieb uvedenú ved¾ajiu
slubu spoèívajúcu v úschove a správe finanèných
nástrojov na úèet klienta vrátane drite¾skej správy
a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov a finanèných zábezpek,
c) zahranièný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území èlenského tátu, ktorý má na území
Slovenskej republiky zriadenú poboèku a ktorý má
vo svojom povolení pod¾a prísluného právneho
predpisu jej domovského èlenského tátu uvedenú
ved¾ajiu slubu a je povinný dodriava rovnakú
výku vlastných zdrojov ako pod¾a písmena b),
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d) ak ide o alternatívny investièný fond pod¾a § 4 ods. 2
písm. b), v ktorom nie je moné uplatni právo na vyplatenie poèas piatich rokov od dátumu poèiatoènej
investície a ktorý v súlade so svojou investiènou politikou neinvestuje do aktív, ktoré sa musia dra
v depozitárskej úschove pod¾a osobitného predpisu,
alebo investujú predovetkým do emitentov alebo
nekótovaných spoloèností s cie¾om moného získania kontroly nad takýmito spoloènosami pod¾a
§ 137c, môe by depozitárom aj osoba, ktorá vykonáva funkcie depozitára ako súèas svojich odborných alebo podnikate¾ských èinností, ktoré zo zákona podliehajú povinnej odbornej registrácii alebo
výkon ktorých podlieha právnym predpisom alebo
predpisom týkajúcim sa odborného výkonu èinnosti
a ktorá je schopná poskytnú dostatoèné finanèné
a odborné záruky a preukáe schopnos úèinne vykonáva funkcie depozitára a plni záväzky, ktoré
z týchto funkcií vyplývajú.
(4) Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investièného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou spoloènosou, pre ktorú je Slovenská republika
referenèným èlenským tátom, môe by okrem osoby
pod¾a odseku 3 písm. a) a c) aj zahranièná banka alebo
obchodník s cennými papiermi so sídlom v neèlenskom
táte, v ktorom bol neeurópsky alternatívny investièný
fond zaloený alebo vytvorený, a ak sú splnené tieto
podmienky:
a) prísluné orgány èlenských tátov, v ktorých sa
majú distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného
fondu, a Národná banka Slovenska podpísali dohody o spolupráci a výmene informácií s príslunými
orgánmi doh¾adu depozitára,
b) depozitár podlieha úèinným pravidlám obozretného
podnikania vrátane minimálnych kapitálových
poiadaviek a doh¾adu v rozsahu ako banky alebo
obchodníci s cennými papiermi v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kapitálovú primeranos bánk a investièných firiem a dodriavanie týchto pravidiel je úèinne uplatòované,
c) neèlenský tát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je
uvedený v zozname nespolupracujúcich tátov
a území vypracovanom finanènou skupinou,
d) èlenské táty, v ktorých sa majú distribuova cenné
papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, a Slovenská republika podpísali dohodu alebo viacstrannú dohodu s neèlenským tátom, v ktorom je depozitár umiestnený
a ktoré sú v súlade s ustanoveniami èlánku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaòovaní príjmov a majetku a ktorá
zaruèuje úèinnú výmenu informácií o daòových
otázkach,
e) depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednos voèi
alternatívnemu investiènému fondu alebo voèi investorom alternatívneho investièného fondu v súlade s § 80a ods. 2 a 4 a e výslovne súhlasí s dodriavaním § 80a.
(5) Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho
investovania nemôe by správcovská spoloènos alebo
zahranièná správcovská spoloènos, ktorá tento fond
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spravuje. Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôe by ani primárny broker
pôsobiaci ako protistrana alternatívneho investièného
fondu; to neplatí, ak depozitár funkène a hierarchicky
oddelí výkon funkcie depozitára od svojich úloh primárneho brokera a ak sú prípadné konflikty záujmov
riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom alternatívneho investièného fondu.
Depozitár môe zveri výkon depozitárskej úschovy na
primárneho brokera, ak sú splnené podmienky pod¾a
§ 80a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) § 54 ods. 11 a § 74 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

92. V § 71 ods. 1 sa za slovo Depozitár vkladajú slová
tuzemského subjektu kolektívneho investovania a za
slová správcovskou spoloènosou sa vkladajú slová
spravujúcou podielový fond alebo s tuzemským subjektom kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b).
93. V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na depozitára alternatívneho investièného fondu sa ustanovenia odsekov 3 a 10 nepouijú, ale sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.47a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a) Èl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

94. V § 71 ods. 11 sa slovo bankové nahrádza slovom prísluné.
95. V § 71 ods. 13 sa slová podielovom fonde nahrádzajú slovami tuzemskom subjekte kolektívneho investovania a za slová § 15 sa vkladajú slová alebo
majetkových úèastí.
96. V § 71 ods. 15 sa slová podielové fondy nahrádzajú slovami prísluné tuzemské subjekty kolektívneho investovania.
97. V § 71 ods. 16 sa slová podielový fond nahrádzajú slovami tuzemský subjekt kolektívneho investovania a slová podielovom fonde sa nahrádzajú slovami
tomto subjekte kolektívneho investovania.
98. V § 71 ods. 17 sa slová podielovom fonde pod¾a
§ 26 nahrádzajú slovami tuzemskom subjekte kolektívneho investovania a slová podielových fondov sa
nahrádzajú slovami tuzemských subjektov kolektívneho investovania.
99. § 72 vrátane nadpisu znie:
§ 72
Èinnos depozitára
(1) Depozitár
a) kontroluje, èi vydávanie, vyplácanie cenných papierov alebo majetkových úèastí tuzemského subjektu
kolektívneho investovania a ich zánik je vykonávané
v súlade s týmto zákonom a so tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho
investovania,
b) kontroluje, èi je spôsob oceòovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade
s týmto zákonom a so tatútom alebo zakladajúcimi
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dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania a èi je hodnota podielu vypoèítaná v súlade
s týmto zákonom a so tatútom alebo zakladajúcimi
dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
vykonáva pokyny správcovskej spoloènosti, ktoré sú
v súlade s týmto zákonom a so tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom
alebo so tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi
tohto subjektu kolektívneho investovania depozitár
pokyn správcovskej spoloènosti nevykoná,
kontroluje, èi je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akáko¾vek protihodnota poukázaná tomuto subjektu kolektívneho investovania v lehotách obvyklých na
regulovanom trhu, kde sa obchod uskutoèòuje, a pri
obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu
v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé
pre daný typ obchodov,
kontroluje súlad pouitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom
a so tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
kontroluje dodriavanie pravidiel obmedzenia a rozloenia rizika, ak sú urèené týmto zákonom alebo
tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
kontroluje výpoèet a úhradu odplaty správcovskej
spoloènosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
vedie register emitenta a úèty majite¾ov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej evidencie a registre pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa
o tom dohodol so správcovskou spoloènosou,
kontroluje dodriavanie ustanovení tohto zákona
o majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti v majetku
v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností v realitnej spoloènosti.

(2) Na kontrolné úlohy depozitára subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) sa vzahujú
ustanovenia osobitného predpisu47b); ustanovenia odseku 1 písm. f) a i) a § 73 a 76 sa nepouijú..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47b znie:

47b) Èl. 92 a 97 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

100. V § 73 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Depozitár kontroluje, èi celková suma vyplatených
peòaných prostriedkov za kontrolované obdobie, ktoré urèí depozitár, sa rovná súèinu poètu podielov reprezentujúcich vyplatené podielové listy za kontrolované
obdobie a hodnoty podielu urèenej pre rozhodujúci deò
za kontrolované obdobie, prièom sa zoh¾adní prípadný
poplatok za vyplatenie podielového listu pod¾a tatútu
a predajného prospektu podielového fondu..
101. § 77 a 78 znejú:
§ 77
(1) Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí by zverený do depozitárskej úschovy.
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S majetkom zvereným do depozitárskej úschovy môe
depozitár naklada vo vlastnom mene len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoloènosti.
(2) Depozitárskou úschovou pod¾a odseku 1 je pre
a) finanèné nástroje, ktoré môu by drané v úschove
a správe vrátane drite¾skej správy, drite¾ská správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre vetky finanèné nástroje, ktoré môu by zapísané na
majetkovom úète vedeného u depozitára, a úschova
a správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre
vetky finanèné nástroje, ktoré umoòujú fyzickú
dodávku depozitárovi,
b) ostatné aktíva ako pod¾a písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania
alebo správcovskej spoloènosti spravujúcej subjekt
kolektívneho investovania k týmto aktívam
a dranie záznamov o aktívach, pri ktorých overil, e
subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská spoloènos spravujúca subjekt kolektívneho investovania vlastní tieto aktíva.
(3) Na úèely depozitárskej úschovy pod¾a odseku 1
zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôièke v prospech alebo
na archu majetku v tandardnom podielovom fonde
alebo peciálnom podielovom fonde môe správcovská
spoloènos uzavrie len po predchádzajúcom súhlase
depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 95
ods. 1. Na depozitársku úschovu sa vzahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.48)
§ 78
(1) Na úèely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíe vetky finanèné nástroje, ktoré môu by zapísané na majetkovom úète vedenom u depozitára, na úèet vedený
na meno tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoloènosti spravujúcej podielový fond v rámci oddelenej evidencie pod¾a osobitného predpisu.48a)
(2) Na úèely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ktoré
depozitárovi poskytne správcovská spoloènos alebo
subjekt kolektívneho investovania, a ak je to moné, aj
na základe nezávislých dôkazov získaných od tretích
strán alebo z verejne dostupných registrov. Záznamy
depozitára pod¾a § 77 ods. 2 písm. b) musia by aktuálne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 48 a 48a znejú:

48) Èl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
48a
) § 71h ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 209/2007 Z. z..

102. V § 79 ods. 1 sa slovo troch nahrádza slovom
iestich.
103. § 79 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) Depozitár alternatívneho investièného fondu je
povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom49a)
riadne monitorovanie peòaných tokov alternatívneho
investièného fondu, najmä aby vetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich
mene pri vydávaní podielových listov alebo cenných pa-
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pierov alternatívneho investièného fondu, boli prijaté
a aby peòané prostriedky alternatívneho investièného
fondu boli vedené na úètoch otvorených v mene alternatívneho investièného fondu alebo v mene správcovskej spoloènosti spravujúcej alternatívny investièný
fond alebo v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investièného fondu, otvorených u osoby
pod¾a osobitného zákona49b) alebo u inej osoby rovnakého charakteru pôsobiacej na príslunom trhu, na ktorom sa vyaduje vedenie úètov peòaných prostriedkov, ak táto osoba podlieha úèinným pravidlám
obozretného podnikania a doh¾adu, ktoré majú rovnaký úèinok ako právne záväzné akty Európskej únie
upravujúce èinnos bánk a ktoré sa úèinne uplatòujú
a sú v súlade s pravidlami ochrany finanèných nástrojov a peòaných prostriedkov klienta pod¾a osobitného
zákona.49c)
(6) Ak sú úèty pod¾a odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investièného
fondu, nemôu by na týchto úètoch vedené iadne
peòané prostriedky depozitára ani inej osoby pod¾a
odseku 5.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na depozitára tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 49a a 49c znejú:

49a) Èl. 85 a 87 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
49b
) § 71j ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
49c
) § 71h zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 209/2007 Z. z..

104. § 80 znie:
§ 80
(1) Depozitár je oprávnený poiada správcovskú
spoloènos o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie pokynu ustanovených týmto zákonom a prísluným tatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi.
Ak na iados depozitára správcovská spoloènos nepreukáe splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn
nevykoná.
(2) Ak pokyn správcovskej spoloènosti depozitárovi
odporuje tomuto zákonu, príslunému tatútu alebo
zakladajúcim dokumentom, depozitár ho nevykoná
a upozorní na to správcovskú spoloènos; ak správcovská spoloènos trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi
túto skutoènos Národnej banke Slovenska.
(3) Ak depozitár pri výkone svojej èinnosti zistí, e
správcovská spoloènos poruila tento zákon alebo tatút alebo zakladajúce dokumenty subjektu kolektívneho investovania, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutoènosti Národnú banku Slovenska
a správcovskú spoloènos. Depozitár je povinný bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o prekroèení limitov pod¾a § 88 a 93, aj keï k nim dolo v súlade s týmto zákonom.
(4) Pri výkone svojej èinnosti je depozitár oprávnený
poadova od správcovskej spoloènosti okrem údajov
a dokladov o subjektoch kolektívneho investovania,
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ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej èinnosti. Správcovská spoloènos je povinná tieto údaje a doklady
bezodkladne predloi depozitárovi.
(5) Depozitár nemôe vykonáva èinnosti týkajúce sa
tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo
správcovskej spoloènosti konajúcej v prospech spravovaného subjektu kolektívneho investovania, pri ktorých môe vzniknú konflikt záujmov medzi tuzemským subjektom kolektívneho investovania, jeho
investormi, správcovskou spoloènosou a depozitárom; to neplatí, ak depozitár funkène a hierarchicky
oddelil výkon èinností depozitára od ostatných èinností, pri ktorých hrozí konflikt záujmov, a ak sú prípadné
konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
(6) Depozitár je povinný poskytnú Národnej banke
Slovenska na jej iados vetky informácie a dokumenty, ktoré získal pri výkone svojej èinnosti..
105. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
§ 80a
(1) Depozitár alternatívneho investièného fondu nemôe zveri výkon èinností depozitára inej osobe; to neplatí na zverenie výkonu depozitárskej úschovy, ak sú
splnené tieto podmienky:
a) zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie
je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b) depozitár je schopný preukáza objektívne dôvody
na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
c) depozitár konal pri výbere a urèení osoby, ktorej plánuje zveri èas svojich èinností, s náleitou odbornou starostlivosou49d) a s náleitou odbornou starostlivosou vykonáva pravidelné vyhodnocovanie
a nepretrité monitorovanie kadej osoby, ktorej
zveril èas svojich úloh, a opatrení prijatých touto
osobou v súvislosti so zverenými èinnosami,
d) depozitár zabezpeèil, e osoba, ktorej bol zverený výkon èinnosti poèas jej výkonu, spåòa tieto podmienky:
1. má potrebné vecné a organizaèné predpoklady
a odborné znalosti primerané povahe a zloitosti
zvereného majetku alternatívneho investièného
fondu,
2. ak ide o èinnosti spojené s úschovou finanèných
nástrojov, táto osoba podlieha úèinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových poiadaviek a doh¾adu v táte,
kde má sídlo, a podlieha pravidelnému externému auditu na úèel overenia, e drí zverené finanèné nástroje,
3. odde¾uje v súlade s osobitným predpisom49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku
a od majetku depozitára takým spôsobom, aby
bolo moné kedyko¾vek jednoznaène urèi, e patria klientom prísluného depozitára,
4. nenakladá s majetkom alternatívneho investièného fondu bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej spoloènosti alebo alternatívneho investièného fondu a bez predchádzajúceho informovania
depozitára,
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5. dodriava povinnosti a obmedzenia vzahujúce sa
na výkon depozitárskej úschovy pod¾a § 77 a 79.
(2) Ak právny poriadok neèlenského tátu vyaduje,
aby boli urèité finanèné nástroje drané subjektom
umiestneným v tomto neèlenskom táte (ïalej len
miestny subjekt), a iadne miestne subjekty nespåòajú poiadavky pod¾a odseku 1 písm. d) druhého bodu
na zverenie èinnosti, depozitár môe zveri èinnosti takémuto subjektu len v rozsahu, v akom to vyaduje
právo tohto neèlenského tátu, a len ak neexistujú
miestne subjekty, ktoré spåòajú poiadavky na zverenie pod¾a odseku 1, a ak sú splnené tieto podmienky:
a) investori prísluného alternatívneho investièného
fondu sú pred vykonaním investície náleite informovaní o tom, e takéto zverenie je potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnom poriadku neèlenského tátu a o okolnostiach odôvodòujúcich
zverenie,
b) správcovská spoloènos dala depozitárovi pokyn
zveri úschovu takýchto finanèných nástrojov takémuto subjektu.
(3) Osoba, ktorej zveril èinnos depozitár, môe zveri
tieto èinnosti inej osobe za rovnakých podmienok ako
depozitár pod¾a odsekov 1 a 2, prièom na tieto osoby sa
primerane pouije § 82 ods. 8.
(4) Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovauje
poskytovanie sluieb systémami zúètovania a vyrovnania obchodov s finanènými nástrojmi spåòajúcimi podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho koneèné zúètovanie v platobných systémoch
a systémoch zúètovania vyrovnania cenných papierov
alebo poskytovanie podobných sluieb systémami zúètovania a vyrovnania neèlenských tátov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 49d a 49e znejú:

49d) Èl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
49e
) Èl. 99 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

106. Vo tvrtej èasti v nadpise piatej hlavy sa za slovo
ÈINNOSTI vkladajú slová A ZODPOVEDNOS.
107. § 82 a 83 znejú:
§ 82
(1) Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosou a výluène v záujme podielnikov.
(2) Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania alebo jeho podielnikom za stratu
finanèných nástrojov49f) v depozitárskej úschove pod¾a
§ 77 ods. 2 písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej
depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.
(3) Pri strate pod¾a odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navráti finanèný nástroj toho istého typu
alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Depozitár
nenesie zodpovednos pod¾a odseku 2, ak vie preukáza, e strata nastala v dôsledku externej udalosti
mimo jeho kontroly,49g) ktorej následky by boli nezvrátite¾né napriek akejko¾vek snahe sa im vyhnú.
(4) Depozitár zodpovedá správcovskej spoloènosti
a podielnikom za kody spôsobené poruením povin-
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ností vyplývajúcich z tohto zákona, zo tatútu alebo zo
zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej
èinnosti, a to aj po jej skonèení. Tým nie je dotknutá
zodpovednos správcovskej spoloènosti pod¾a § 56.
(5) Zodpovednos depozitára za kody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona
a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutoènosou, e depozitár zveril plnenie týchto povinností
inej osobe.
(6) Podielnik je oprávnený vymáha náhradu kody
spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveri
správcovskú spoloènos.
(7) Správcovská spoloènos je povinná zastupova
záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní kody,
ktorú im pri výkone svojej èinnosti spôsobil depozitár
poruením alebo nedostatoèným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo
mu bolo odobraté prísluné povolenie.
(8) Depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finanèného nástroja inej osobe, sa môe zbavi zodpovednosti pod¾a odseku 2, ak preukáe, e
a) boli splnené vetky poiadavky na zverenie depozitárskej úschovy pod¾a § 80a ods. 1,
b) písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej
boli zverené èinnosti, výslovne prenáa zodpovednos depozitára za stratu na túto osobu a umoòuje
správcovskej spoloènosti spravujúcej tuzemský
subjekt kolektívneho investovania uplatòova si
voèi tejto osobe poh¾adávku v súvislosti so stratou finanèných nástrojov alebo umoòuje depozitárovi
uplatòova takú poh¾adávku v jeho mene,
c) písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou
spoloènosou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania výslovne umoòuje zbavenie sa
zodpovednosti depozitára a urèuje objektívny dôvod49h)
takého zbavenia sa zodpovednosti.
(9) Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investiènom fonde a depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finanèného nástroja inej osobe, sa
môe zbavi zodpovednosti pod¾a odseku 2, aj ak právny poriadok neèlenského tátu vyaduje, aby boli urèité finanèné nástroje drané v úschove miestnym subjektom a ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spåòajú
poiadavky na zverenie pod¾a § 80a ods. 1 písm. d) druhého bodu a ak sú splnené tieto podmienky:
a) tatút alebo zakladajúce dokumenty prísluného alternatívneho investièného fondu výslovne umoòujú
také zbavenie sa zodpovednosti za podmienok ustanovených v tomto odseku,
b) investori prísluného alternatívneho investièného
fondu boli pred vykonaním svojej investície náleite
informovaní o tomto zbavení sa zodpovednosti a okolnostiach odôvodòujúcich zbavenie sa zodpovednosti,
c) správcovská spoloènos dala depozitárovi pokyn
zveri depozitársku úschovu prísluných finanèných nástrojov takému miestnemu subjektu,
d) bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom
a správcovskou spoloènosou, ktorá výslovne
umoòuje také zbavenie sa zodpovednosti,
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e) bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom
a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy,
ktorou sa výslovne prenáa zodpovednos depozitára na tento miestny subjekt a ktorá správcovskej
spoloènosti umoòuje uplatòova si voèi tomuto
subjektu poh¾adávku v súvislosti so stratou finanèných nástrojov alebo umoòuje depozitárovi uplatòova takú poh¾adávku v jej mene.
§ 83
(1) tandardný podielový fond môe ma len formu
otvoreného podielového fondu.
(2) Zakazuje sa
a) rozdelenie tandardného podielového fondu,
b) premena tandardného podielového fondu na peciálny podielový fond,
c) zlúèenie tandardného podielového fondu do peciálneho podielového fondu alebo do zahranièného
subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym tandardným fondom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 49f a 49h znejú:

49f) Èl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
49g
) Èl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
49h
) Èl. 102 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

108. V § 84 ods. 6 písm. e), § 121 ods. 4 písm. e)
a § 137 ods. 4 písm. e) sa slovo èlena nahrádza slovom
èlenov a slovo prokuristu sa nahrádza slovom prokuristov.
109. V § 84 ods. 6 písm. f) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tieto
údaje boli súèasou iadosti v inom konaní a nedolo
k ich zmenám, iados obsahuje informáciu o tom, e
v týchto údajoch nedolo k zmenám,.
110. V § 84 sa odsek 6 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) údaj o tom, èi tandardný podielový fond bude streným podielovým fondom..
111. V § 84 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 19 sa oznaèujú ako odseky 9
a 18.
112. V § 84 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
Dôveryhodnos vedúceho zamestnanca depozitára,
ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti depozitára, sa
povauje na úèely konania o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 za preukázanú, ak u bola preukázaná v inom konaní pred podaním tejto iadosti a v súvislosti s týmto vedúcim zamestnancom nedolo
k zmenám podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie pod¾a odseku 1..
113. V § 85 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu môe obsahova aj podmienky, ktoré musí
správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská
spoloènos splni pred zaèatím vydávania podielových
listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos povinná dodriava pri správe tandardného podielového
fondu..
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Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
114. V § 85 ods. 4 sa za slová inú správcovskú spoloènos vkladajú slová s povolením pod¾a § 28.
115. V § 87 ods. 2 sa slová európsky fond, otvorený
peciálny podielový fond alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nespåòa podmienky
právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho
kolektívne investovanie, nahrádzajú slovami subjekt
kolektívneho investovania.
116. V § 88 ods. 1 písm. g) druhom bode sa za slovo
je vkladajú slová iná správcovská spoloènos alebo.
117. § 90 znie:
(1) Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môe tvori a 20 % hodnoty
majetku v tandardnom podielovom fonde, ak pod¾a
jeho tatútu je investiènou politikou tandardného podielového fondu kopírova zloenie uznaného indexu
akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2) Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a) je zloený z dostatoèného poètu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b) vyjadruje s dostatoènou presnosou celkové cenové
pohyby na trhu, na ktorý sa vzahuje,
c) je zverejòovaný spôsobom, akým sú zverejòované
kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3) Správcovská spoloènos nesmie investova majetok v tandardnom podielovom fonde do indexu, ak
a) index obsahuje akúko¾vek zloku, ktorej zmena jej
hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyí
ako 20 % alebo, ak Národná banka Slovenska zvýila limit schválením tatútu pod¾a odseku 4, vyí
ako 35 %; ak ide o index s pákovým efektom, pákový
efekt sa zoh¾adòuje pri výpoète limitu predchádzajúcej vety,
b) ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych
komodít; pritom
1. regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej
komodity sa na úèely tohto písmena povaujú za
jednu komoditu,
2. iné podkategórie jednej komodity ako pod¾a prvého bodu sa nepovaujú na úèely tohto písmena za
jednu komoditu, ak je koeficient korelácie vývoja
ich hodnôt nií ako 0,8.
c) správcovská spoloènos nemôe preukáza, e
1. index má jasný a presný cie¾ reprezentova primeraný základ pre urèitý trh,
2. informácie o zlokách indexu a pravidlách pre výber zloiek indexu sú dostupné pre investorov
a prísluné orgány doh¾adu a
3. nezávislos metodiky výpoètu hodnoty indexu nie
je ovplyvnená pouívaním postupov riadenia hotovosti, ak investièná stratégia indexu zahàòa
pouívanie postupov riadenia hotovosti,
d) index bol vytvorený a vypoèítaný na iados jedného
úèastníka trhu alebo obmedzeného poètu úèastníkov trhu a na základe ich poiadaviek,
e) index má takú frekvenciu prepoèítavania váhy
zloiek, ktorá zabraòuje investorom, aby boli schopní sami kopírova index, a to najmä index, ktorý má
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vnútrodennú alebo dennú frekvenciu prepoèítavania váhy zloiek,
index, ktorého úplná metóda výpoètu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,
údaje o výkonnosti indexu nie sú vo¾ne prístupné
pre investorov,
index, ktorého zloky nie sú zverejòované zároveò
s ich váhami po kadom prepoèítaní váh zloiek,
metodiky výberu zloiek indexu a prepoèítavanie
váh zloiek indexu nie je zaloené na vopred urèených pravidlách,
poskytovate¾ indexu prijíma platby za zaradenie
zloky do indexu jej emitenta alebo poskytovate¾a,
metodika výpoètu hodnoty indexu umoòuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo
správcovská spoloènos nevie preukáza, e výpoèet
hodnoty indexu podlieha nezávislému oceòovaniu.

(4) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu tandardného podielového fondu zvýi limit 20 %
pod¾a odseku 1 a na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom
prevauje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi
pod¾a odseku 1. Také zvýenie limitu je moné len pre
prevodite¾né cenné papiere vydané jedným emitentom.
(5) Ak pod¾a tatútu tandardného podielového fondu je investiènou politikou kopírovanie indexu, správcovská spoloènos je povinná pred vykonaním príslunej investície do indexu s odbornou starostlivosou
preskúma index a toto preskúmanie a výsledky zdokumentova.
(6) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, èo obsahuje
preskúmanie indexu pod¾a odseku 5.
(7) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) podielovým fondom kopírujúcim index podielový
fond, ktorého investiènou stratégiou je replikova
alebo kopírova výkonnos indexu alebo indexov
syntetickým alebo fyzickým kopírovaním,
b) podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investiènou stratégiou je
dosiahnu expozíciu s pákovým efektom voèi indexu
alebo expozíciu voèi indexu s pákovým efektom,
c) chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi
výnosom podielového fondu kopírujúceho index
a výnosom kopírovaného indexu,
d) tandardným fondom obchodovaným na burze tandardný podielový fond alebo európsky tandardný
fond, ktorého minimálne jeden podielový list alebo
emisia akcií je poèas obchodného dòa v rámci aspoò
jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného
obchodného systému obchodovaná nepretrite minimálne s jedným tvorcom trhu, ktorý koná s cie¾om
zabezpeèi, aby sa trhová hodnota jeho podielových
listov alebo akcií na burze významne nelíila od èistej hodnoty jeho majetku, prípadne od indikatívnej
èistej hodnoty aktív; na úèely tohto písmena sa rozumie
1. tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodova na finanèných trhoch na vlastný úèet
formou nákupu a predaja podielových listov tandardného podielového fondu alebo cenných pa-
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pierov európskeho fondu s vyuitím vlastného
majetku pri cenách òou urèených,
2. indikatívnou èistou hodnotou majetku meranie
vnútrodennej èistej hodnoty majetku tandardného fondu obchodovaného na burze zaloené na
základe aktuálnych informácií poèas obchodného
dòa..
118. § 92 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Názov tandardného fondu obchodovaného na
burze musí obsahova oznaèenie UCITS ETF. Iný ako
tandardný fond obchodovaný na burze nemôe
pouíva oznaèenie UCITS ETF.
(5) Ak sa hodnota podielových listov tandardného
fondu obchodovaného na burze významne líi od jeho
èistej hodnoty aktív, správcovská spoloènos je povinná investorom, ktorí nadobudli podielové listy na sekundárnom trhu, umoni vyplatenie podielového listu
pod¾a § 13 ods. 11. Tento postup sa uplatòuje pri narúaní fungovania trhu, ktorým je najmä chýbajúci tvorca trhu, prièom správcovská spoloènos je povinná tieto informácie oznámi na regulovanom trhu a uvies, e
podielové listy fondu obchodovaného na burze mono
vyplati podielnikom priamo z majetku v tomto tandardnom fonde obchodovanom na burze.
(6) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob
pouívania oznaèovania pod¾a odseku 4 v názve tandardného fondu obchodovaného na burze..
119. V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Správcovská spoloènos nemôe obchádza pravidlá a limity na obmedzenie a rozloenie rizika takým
spôsobom, e okrem priamych investícií majetku
v tandardnom podielovom fonde do nástrojov pod¾a
§ 88 ods. 1 písm. a) a d) a f) a i) investuje zároveò majetok v tandardnom podielovom fonde aj do cenných
papierov peciálnych podielových fondov kvalifikovaných investorov alebo obdobných zahranièných finanèných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voèi tomu istému emitentovi, tej istej
banke, tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený
od rovnakých aktív ako tie, ktoré tvoria majetok v tandardnom podielovom fonde..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
120. V § 100 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: aby neprináali ïalie
podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík
popísanou v reklamných dokumentoch a ich vyuívanie
musí by v súlade s najlepími záujmami podielnikov
tandardného podielového fondu. Ak sa pri pouívaní
postupov a nástrojov pod¾a odseku 2 uzatvárajú zmluvy
o pôièke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom
nákupe alebo dohody o nákupe a spätnom predaji, Národná banka Slovenska môe ustanovi podmienky,
ktoré obsahujú tieto zmluvy a dohody..
121. V § 100 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Vetky provízie a poplatky, ktoré správcovská
spoloènos prijíma v súvislosti s pouívaním postupov
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a nástrojov pod¾a odseku 2, upravené o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do
majetku v tandardnom podielovom fonde..
Doterajie odseky 4 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
122. V § 100 odsek 10 znie:
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finanènými derivátmi v majetku v tandardnom podielovom fonde,
b) podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôièke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe
a dohody o nákupe a spätnom predaji pod¾a odseku 3..
123. V § 102 ods. 7 písm. a) sa za slová týkajúce sa
vkladajú slová finanèných derivátov a.
124. V § 106 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Správcovská spoloènos je povinná prija vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky do majetku v tandardnom podielovom fonde, ktorý obsahuje aj pravidlá
na uplatòovanie zráky pri oceòovaní zábezpeky vo
vzahu ku kadej triede aktív, ktoré sú prijaté ako zábezpeka, a pravidlá pre reinvestovanie zábezpeky, ak je
prijatou zábezpekou hotovos..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
125. V § 106 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: a 93.
126. V § 108 ods. 1 sa slovo umoòuje nahrádza
slovom umoòujú.
127. V § 110 ods. 4 sa slová hlavný európsky fond
nahrádzajú slovami európsky hlavný fond.
128. V § 119 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 1
a 5.
129. V § 119 ods.1 sa vypúa prvá veta.
130. V § 119 ods. 3 písmeno b) znie:
b) peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov..
131. Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:
§ 119a
(1) Zberným peciálnym podielovým fondom peciálny podielový fond, podfond streného peciálneho podielového fondu, zahranièný alternatívny investièný
fond alebo podfond zahranièného alternatívneho investièného fondu, ktorý
a) investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných
papierov alebo majetkových úèastí v inom peciálnom podielovom fonde, v podfonde streného peciálneho podielového fondu, v zahraniènom alternatívnom investiènom fonde alebo v podfonde
zahranièného alternatívneho investièného fondu,
b) investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných
papierov alebo majetkových úèastí viacerých pe-
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ciálnych podielových fondov, podfondov strených
peciálnych podielových fondov, zahranièných alternatívnych investièných fondov alebo podfondov
zahranièných alternatívnych investièných fondov,
ak tieto peciálne podielové fondy alebo zahranièné
alternatívne investièné fondy alebo ich podfondy
majú rovnaké investièné stratégie, alebo
c) má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho
majetku voèi peciálnemu podielovému fondu, podfondu streného peciálneho podielového fondu, zahraniènému alternatívnemu investiènému fondu
alebo podfondu zahranièného alternatívneho investièného fondu.
(2) Hlavným peciálnym podielovým fondom je peciálny podielový fond, podfond streného peciálneho
podielového fondu, zahranièný alternatívny investièný
fond alebo podfond zahranièného alternatívneho investièného fondu, do ktorého iný peciálny podielový fond,
podfond streného peciálneho podielového fondu, zahranièný alternatívny investièný fond alebo podfond
zahranièného alternatívneho investièného fondu investuje alebo získava majetkovú expozíciu pod¾a odseku 1.
(3) Pre zberný peciálny podielový fond, ktorý je verejným peciálnym podielovým fondom, môe by hlavným peciálnym podielovým fondom len verejný peciálny podielový fond alebo zahranièný alternatívny
investièný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti mono v táte, kde je umiestnený, distribuova neprofesionálnym investorom.
(4) Na hlavný peciálny podielový fond a zberný peciálny podielový fond sa primerane pouijú ustanovenia § 109 a 118.
(5) Na hlavný peciálny podielový fond a zberný peciálny podielový fond sa ustanovenia § 15 ods. 12,
§ 103 ods. 2, § 151 ods. 3, § 157 ods. 3, § 160 ods. 3,
§ 163 ods. 1 písm. l) a s) a v), § 175 a 181 a 185 upravujúce hlavný fond a zberný fond pouijú primerane..
132. V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová povolenie na
èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami
povolenie pod¾a § 28a alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti, ktorá je oprávnená vykonáva èinnos
prostredníctvom zriadenia poboèky alebo na základe
práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 66a.
133. V § 121 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) podmienok pod¾a § 84 ods. 4 primerane, ak verejný
peciálny podielový fond bude zberným peciálnym
podielovým fondom..
134. V § 121 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1.
135. V § 121 ods. 4 a 16 sa za slová správcovská
spoloènos vo vetkých tvaroch vkladajú slová alebo
zahranièná správcovská spoloènos v príslunom tvare.
136. V § 121 ods. 4 písm. f) sa za slovo zamestnanca
vkladá slovo depozitára a na konci sa bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tieto údaje
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boli súèasou iadosti v inom konaní a nedolo k ich
zmenám, iados obsahuje informáciu o tom, e v týchto údajoch nedolo k zmenám..
137. V § 121 sa odsek 4 dopåòa písmenami g) a i),
ktoré znejú:
g) údaj o tom, èi verejný peciálny podielový fond bude
streným podielovým fondom,
h) údaj o tom, èi verejný peciálny podielový fond bude
zberným peciálnym podielovým fondom,
i) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo audítora
alebo audítorskej spoloènosti, ak verejný peciálny
podielový fond bude zberným peciálnym podielovým fondom..
138. V § 121 ods. 5 písm. e) sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami § 84 ods. 3.
139. V § 121 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak verejný peciálny podielový fond bude zberným peciálnym podielovým fondom, na prílohy k iadosti pod¾a odseku 4 sa primerane pouije § 84 ods. 8..
Doterajie odseky 6 a 13 sa oznaèujú ako odseky 7
a 14.
140. V § 121 ods. 10 sa slová ods. 15 a 16 nahrádzajú slovami ods. 14 a 15.
141. V § 121 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Povolenie na vytvorenie verejného peciálneho
podielového fondu môe obsahova aj podmienky, ktoré musí správcovská spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos splni pred zaèatím vydávania
podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos povinná dodriava pri správe verejného peciálneho podielového fondu.
(13) Ak verejný peciálny podielový fond bude zberným peciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej hlavný peciálny podielový
fond, alebo hlavného peciálneho podielového fondu, ak je samospravovaný,
b) názov hlavného peciálneho podielového fondu,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné sídlo depozitára hlavného peciálneho podielového fondu..
Doterajie odseky 12 a 14 sa oznaèujú ako odseky 14 a 16.
142. V § 121 ods. 14 sa za slovo spoloènos vkladajú slová s povolením pod¾a § 28a alebo zahraniènú
správcovskú spoloènos, ktorá je oprávnená vykonáva
èinnos prostredníctvom poboèky alebo na základe
práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 66a.
143. V § 121 ods. 15 sa slová odseky 2 a 9 nahrádzajú slovami odseky 2 a 10.
144. V § 125 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
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d) derivátov iných, ako sú deriváty pod¾a § 88 ods. 1
písm. g), ak
1. podkladovým nástrojom týchto derivátov sú akcie
realitných spoloèností,
2. protistranou pri obchodoch s takými derivátmi je
finanèná intitúcia alebo iná právnická osoba,
ktorej kategória a tát pôvodu sú uvedené v tatúte, ak sú uzatvárané mimo regulovaného trhu,
3. deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú
oceòované minimálne v lehotách, v ktorých sa
oceòuje majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾nosti a toto ocenenie je overované spôsobmi pod¾a § 107,
4. riziká vyplývajúce z týchto derivátov, vrátane rizika protistrany, sú primerane oetrené v rámci
systému riadenia rizík prísluného verejného
peciálneho podielového fondu, a riziko protistrany je primerane zabezpeèené zábezpekou, ak je
protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu iná právnická osoba pod¾a druhého bodu..
145. V § 125 ods. 3 sa slovo cenu nahrádza slovom
hodnotu a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo porovnávacou metódou, ak
je to odôvodnené..
146. V § 125 ods. 4 sa slovo cenu nahrádza slovom
hodnotu a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo výnosovou metódou, ak je
to odôvodnené..
147. V § 129 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená
a) a d).
148. V § 129 odsek 2 znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepouije, ak
sa do majetku peciálneho podielového fondu nehnute¾ností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoloènosti a táto realitná spoloènos zatia¾ nemá v majetku
iadnu nehnute¾nos..
149. V § 129 ods. 4 sa slová v odseku 1 písm. c) a e)
nahrádzajú slovami v odseku 1 písm. b) a d).
150. V § 130 odsek 7 znie:
(7) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu verejného peciálneho podielového fondu limit
pod¾a odseku 6 zvýi a na 35 %
a) pre podielové listy tandardného podielového fondu,
verejného peciálneho podielového fondu alebo cenné papiere jedného európskeho tandardného fondu, ak
1. kadý taký podielový fond alebo európsky tandardný fond je v tatúte verejného peciálneho
podielového fondu menovite uvedený alebo
2. investièná politika kadého takého podielového
fondu alebo európskeho tandardného fondu je
v tatúte verejného peciálneho podielového fondu dostatoène pecifikovaná a zodpovedá investiènej politike tohto verejného peciálneho podielového fondu.
b) pre podielové listy len jedného peciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo cenné
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papiere alebo majetkové úèasti len jedného zahranièného alternatívneho subjektu kolektívneho investovania, ak
1. tento peciálny podielový fond kvalifikovaných
investorov alebo zahranièný alternatívny investièný fond je v tatúte verejného peciálneho podielového fondu menovite uvedený alebo
2. investièná politika tohto peciálneho podielového
fondu kvalifikovaných investorov alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu je v tatúte verejného peciálneho podielového fondu
dostatoène pecifikovaná a zodpovedá investiènej
politike tohto verejného peciálneho podielového
fondu..
151. V § 130 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
(10) Ak správcovská spoloènos vyuíva pri správe
verejného peciálneho podielového fondu postupy
a nástroje pod¾a § 100 ods. 2, ktoré zahàòajú deriváty,
tieto deriváty musia spåòa rovnaké kritériá pre tieto
postupy a nástroje ako tandardné podielové fondy
a poiadavky pod¾a § 88 ods. 1 písm. g) druhého a tretieho bodu alebo pod¾a § 125 ods. 1 písm. d)..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
152. V § 130 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová:
a podmienky a poiadavky na zábezpeku, ak protistrana pri obchodoch s finanènými derivátmi pod¾a § 125
ods. 1 písm. d) uzatváranými mimo regulovaného trhu
nie je finanènou intitúciou..
153. V § 134 ods. 3 sa slovo nehnute¾ností nahrádza slovami alternatívnych investícií.
154. V § 136 ods. 5 písm. d) sa vypúajú slová a
spôsob poskytovania týchto informácií podielnikom.
155. V § 137 ods. 1 druhej vete a ods. 3 písm. a) sa
slová na èinnos správcovskej spoloènosti nahrádzajú slovami pod¾a § 28a a v odseku 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá je oprávnená vykonáva èinnos
prostredníctvom poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 66a.
156. V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov
bude zberným peciálnym podielovým fondom, na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musia by splnené podmienky pod¾a § 84 ods. 4 primerane..
157. V § 137 ods. 3 sa za slová správcovská spoloènos vkladajú slová alebo zahranièná správcovská
spoloènos pod¾a odseku 1, v písmene a) sa na konci
pripájajú tieto slová: alebo zahranièná správcovská
spoloènos, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva èinnos aspoò tri roky a odsek 3 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) ustanovenia § 84 ods. 4 primerane, ak peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným peciálnym podielovým fondom..
158. V § 137 ods. 4, 9, 12, 16 a 17 sa za slová správcovská spoloènos vo vetkých tvaroch vkladajú slová
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alebo zahranièná správcovská spoloènos v príslunom tvare.
159. V § 137 ods. 4 písm. f) sa za slovo zamestnanca
vkladá slovo depozitára a na konci sa bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tieto údaje
boli súèasou iadosti v inom konaní a nedolo k ich
zmenám, iados obsahuje informáciu o tom, e v týchto údajoch nedolo k zmenám..
160. V § 137 sa odsek 4 dopåòa písmenami g) a i),
ktoré znejú:
g) údaj o tom, èi peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude streným podielovým fondom,
h) údaj o tom, èi peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným peciálnym podielovým fondom,
i) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo audítora
alebo audítorskej spoloènosti, ak peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným
peciálnym podielovým fondom..
161. V § 137 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným peciálnym podielovým fondom, na prílohy k iadosti pod¾a odseku 4 sa primerane
pouije § 84 ods. 8..
Doterajie odseky 6 a 14 sa oznaèujú ako odseky 7
a 15.
162. V § 137 ods. 11 sa slová 15 a 16 nahrádzajú
slovami 14 a 15.
163. V § 137 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13
a 14, ktoré znejú:
(13) Povolenie na spravovanie peciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov môe obsahova
aj podmienky, ktoré musí správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos splni pred zaèatím vydávania podielových listov, alebo podmienky,
ktoré je správcovská spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos povinná dodriava pri správe
peciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov.
(14) Ak peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným peciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej hlavný peciálny podielový
fond, alebo hlavného peciálneho podielového fondu, ak je samospravovaný,
b) názov hlavného peciálneho podielového fondu,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné sídlo depozitára hlavného peciálneho podielového fondu..
Doterajie odseky 13 a 15 sa oznaèujú ako odseky 15 a 17.
164. V § 137 ods. 15 sa za slovo spoloènos vkladajú slová s povolením pod¾a § 28a alebo zahraniènú
správcovskú spoloènos, ktorá je oprávnená vykonáva
èinnos prostredníctvom poboèky alebo na základe
práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 66a.
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165. V § 137 ods. 16 sa slová odseky 2 a 10 nahrádzajú slovami odseky 2 a 11.
166. § 137 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Ak sa iados pod¾a odseku 1 podáva po vytvorení peciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov, na zmeny tatútu peciálneho podielového
fondu kvalifikovaných investorov vykonané pred udelením povolenia pod¾a odseku 1 sa nevyaduje predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. k)..
167. iesta èas sa dopåòa tvrtou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:
TVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE
ALTERNATÍVNE INVESTIÈNÉ FONDY
§ 137a
(1) Správcovská spoloènos je povinná preukáza na
iados Národnej banky Slovenska, e òou urèené limity pákového efektu pre kadý spravovaný alternatívny
investièný fond sú primerané a e vdy spåòa tieto limity. Národná banka Slovenska v súlade s osobitným
predpisom55a) posúdi riziká, ktoré by mohli by spojené
s vyuívaním pákového efektu správcovskou spoloènosou pri správe alternatívneho investièného fondu,
a ak to povauje za potrebné na úèely zabezpeèenia stability a integrity finanèného systému, po oznámení Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
cenné papiere a trhy), Európskej rade pre systémové riziká a prísluným orgánom doh¾adu dotknutého alternatívneho investièného fondu uloí limity obmedzujúce úroveò pákového efektu, po ktorú je správcovská
spoloènos oprávnená vyuíva pákový efekt, alebo iné
obmedzenia týkajúce sa správy daného alternatívneho
investièného fondu s cie¾om obmedzi mieru, v akej
vyuívanie pákového efektu prispieva k zvyovaniu
systémového rizika vo finanènom systéme alebo rizík
naruenia trhov. Národná banka Slovenska informuje
Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy), Európsku radu pre systémové riziká
a prísluné orgány doh¾adu alternatívneho investièného fondu o opatreniach prijatých v tejto súvislosti, a to
prostredníctvom postupov pod¾a § 201b.
(2) Národná banka Slovenska vykoná oznámenie
pod¾a odseku 1 najmenej desa pracovných dní predtým, ako má navrhované opatrenie nadobudnú úèinnos alebo sa obnovi; za výnimoèných okolností môe
Národná banka Slovenska rozhodnú, e navrhované
opatrenie nadobudne úèinnos v priebehu týchto desiatich pracovných dní.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 2 obsahuje podrobnosti
o navrhovanom opatrení, dôvody opatrenia a kedy má
opatrenie nadobudnú úèinnos.
(4) Ak Národná banka Slovenska navrhne vykona
opatrenia v rozpore s odporúèaním Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)
prijatým pod¾a právne záväzného aktu Európskej únie
upravujúcim správcov alternatívnych investièných
fondov, oznámi to Európskemu orgánu doh¾adu (Eu-
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rópskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a uvedie
dôvody takého rozhodnutia.
§ 137b
Odpredaj aktív
(1) Správcovská spoloènos spravujúca alternatívny
investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý získal jednotlivo alebo konaním v zhode
kontrolu nad nekótovanou spoloènosou, alebo správcovská spoloènos, ktorá prostredníctvom spravovania
alternatívnych investièných fondov alebo zahranièný
alternatívny investièný fond získala kontrolu nad nekótovanou spoloènosou, po dobu 24 mesiacov od získania kontroly nad nekótovanou spoloènosou
a) nemôe umoni, podpori ani da pokyn na rozdelenie výnosov, zníenie základného imania, vyplatenie
akcií alebo nadobudnutie vlastných akcií nekótovanou spoloènosou v rozsahu obmedzení pod¾a odseku 2,
b) ak je správcovská spoloènos oprávnená hlasova
v mene alternatívneho investièného fondu na zasadnutiach riadiacich orgánov nekótovanej spoloènosti, nemôe hlasova v prospech rozdelenia výnosov,
zníenia základného imania, vyplatenia akcií alebo
nadobudnutia vlastných akcií spoloènosou v rozsahu obmedzení pod¾a odseku 2,
c) je povinná vynaloi maximálne úsilie na zabránenie
rozdeleniu výnosov, zníeniu základného imania,
vyplateniu akcií alebo nadobudnutiu vlastných akcií spoloènosou v rozsahu obmedzení pod¾a odseku 2.
(2) Obmedzenia správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1 voèi nekótovanej spoloènosti sa týkajú týchto
úkonov:
a) rozdelenia výnosov akcionárom uskutoèneného vtedy, keï v deò uzávierky posledného úètovného roka
èisté aktíva uvedené vo výroènej správe nekótovanej
spoloènosti sú niie alebo by sa po takom rozdelení
výnosov stali niími ako suma upísaného základného imania plus rezervy, ktoré sa pod¾a právnych
predpisov alebo stanov nemôu rozde¾ova, pod podmienkou, e ak nie je nesplatená èas upísaného základného imania zahrnutá do aktív uvedených v súvahe, táto suma sa odpoèíta zo sumy upísaného
základného imania,
b) rozdelenia výnosov akcionárom vo výke, ktorá by
presiahla výku zisku na konci posledného úètovného roka plus vetok prevedený zisk a sumy pochádzajúce z rezerv dostupných na tento úèel, mínus
vetky neuhradené straty z minulých období a sumy
zahrnuté do rezervy pod¾a prísluných právnych
predpisov alebo stanov,
c) nadobúdania vlastných akcií nekótovanou spoloènosou, ak je povolené, vrátane akcií, ktoré spoloènos u nadobudla v minulosti a ktoré stále drí, ako
aj akcií, ktoré nadobudla osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na úèet nekótovanej spoloènosti, ktorých výsledkom by bolo zníenie výky èistých aktív
pod sumu uvedenú v písmene a).
(3) Rozdelenie výnosov pod¾a odseku 2 písm. a) a b)
zahàòa najmä vyplatenie dividend a úrokov týkajúcich
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sa akcií. Ustanovenia o zníení základného imania pod¾a odseku 2 sa nevzahujú na zníenie upísaného základného imania, ktorého úèelom je vyrovna vzniknuté straty alebo zahrnú sumy do nerozdelite¾nej rezervy
za predpokladu, e po tejto operácii výka tejto rezervy
nepresahuje 10 % zníeného upísaného základného
imania.
(4) Ustanovením odseku 2 písm. c) nie je dotknuté
ustanovenie § 161b Obchodného zákonníka.
§ 137c
(1) Ak nie je v odseku 2 a v § 189b ods. 1 ustanovené
inak, ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 a 7 a § 189b sa
vzahujú na
a) správcovskú spoloènos spravujúcu alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoloène
kontrolu nad nekótovanou spoloènosou na základe
dohody zameranej na získanie kontroly,
b) správcovskú spoloènos spravujúcu alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorá spolupracuje s jedným alebo viacerými správcovskými spoloènosami na základe
dohody, pod¾a ktorej alternatívne investièné fondy
spravované týmito správcovskými spoloènosami
získajú kontrolu nad nekótovanou spoloènosou.
(2) Ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 a 7 a § 189b sa
nevzahujú na nadobudnutie kontroly nad nekótovanou spoloènosou ani na nadobúdanie podielov pod¾a
§ 189b ods. 1, ktorou je
a) malý a stredný podnik55b) alebo
b) realitná spoloènos, alebo obdobný subjekt zriadený na
osobitný úèel kúpy, drby alebo správy nehnute¾ností.
(3) Na úèely odsekov 1 a 2 sa kontrolou nad nekótovanou spoloènosou rozumie podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v spoloènosti. Pri výpoète percentuálneho podielu hlasovacích práv, ktoré drí alternatívny
investièný fond, sa ak bola dosiahnutá kontrola pod¾a
prvej vety, zoh¾adòujú aj tieto hlasovacie práva:
a) podniku kontrolovaného alternatívnym investièným
fondom,
b) osoby konajúcej vo vlastnom mene na úèet alternatívneho investièného fondu alebo podniku kontrolovaného alternatívnym investièným fondom.
(4) Percentuálny podiel hlasovacích práv pod¾a odseku 3 sa vypoèíta na základe vetkých akcií, s ktorými
sú spojené hlasovacie práva, a to aj ak je výkon týchto
práv pozastavený.
(5) Ustanoveniami § 137b, § 160a ods. 5 a 7 a § 189b
nie je dotknuté ustanovenie § 240 Zákonníka práce)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 55a a 55b znejú:

55a) Èl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
55b
) § 120 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

168. V siedmej èasti v nadpise tretej hlavy sa za slovo
EURÓPSKEHO vkladá slovo  TANDARDNÉHO.
169. V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Európsky tandardný fond je povinný uverejòova údaje
pod¾a prvej vety spôsobom pod¾a § 161 ods. 1..
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170. V § 146 ods. 2 sa slová Výboru európskych regulaèných orgánov cenných papierov nahrádzajú slovami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy).
171. V siedmej èasti tvrtá hlava znie:
TVRTÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO
MAJETKOVÝCH ÚÈASTÍ ALTERNATÍVNYCH
INVESTIÈNÝCH FONDOV A ZAHRANIÈNÝCH
ALTERNATÍVNYCH INVESTIÈNÝCH FONDOV
§ 147
(1) Distribúciu cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièných alternatívnych investièných fondov mono vykonáva len privátnou ponukou a len od
profesionálnych investorov, ak § 148 a 150 neustanovujú inak.
(2) Ak je zahranièný alternatívny investièný fond
samospravovanou zahraniènou investiènou spoloènosou, ustanovenia § 148 a 150, 163, 186, 207, 209
a 220a vzahujúce sa na zahraniènú správcovskú spoloènos sa vzahujú na tento zahranièný alternatívny
investièný fond rovnako.
(3) Ak sa po udelení povolenia pod¾a § 148 zahranièný
alternatívny investièný fond premení na európsky
tandardný fond, je európsky tandardný fond povinný
vykona notifikaèný postup pre európsky tandardný
fond pod¾a § 142. Dòom prijatia oznámenia pod¾a § 142
ods. 1 od orgánu doh¾adu prísluného domovského
èlenského tátu tohto európskeho tandardného fondu
sa povolenie pod¾a § 148 povauje za vrátené.
(4) Na úèely ustanovení § 148 a 150 je poboèka zahraniènej investiènej spoloènosti organizaèná zloka
zahraniènej investiènej spoloènosti umiestnená na
území Slovenskej republiky; vetky poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti zriadené v Slovenskej republike zahraniènou investiènou spoloènosou so sídlom v èlenskom táte sa povaujú z h¾adiska
oprávnenia vykonáva èinnosti na území Slovenskej republiky za jednu poboèku.
§ 148
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a,
zahranièná správcovská spoloènos so sídlom v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov
alternatívnych investièných fondov alebo neeurópska
správcovská spoloènos môe distribuova na území
Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové
úèasti òou spravovaných zahranièných alternatívnych
investièných fondov aj verejnou ponukou neprofesionálnym investorom len na základe povolenia Národnej
banky Slovenska.
(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) distribúcia cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièného alternatívneho investièného

Èiastka 49

b)

c)

d)
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fondu bola Národnej banke Slovenska oznámená
spôsobom
1. pod¾a § 150b alebo § 150d, ak ide o európsky alternatívny investièný fond,
2. pod¾a § 150e alebo § 150f, ak ide o neeurópsky alternatívny investièný fond oznámený na základe
jednotného povolenia, pod¾a § 150g, ak ide o neeurópsky alternatívny investièný fond spravovaný
správcovskou spoloènosou s povolením pod¾a
§ 28a, zahraniènou správcovskou spoloènosou
so sídlom v èlenskom táte s povolením vydaným
v súlade s právne záväzným aktom Európskej
únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných fondov oznámený bez pouitia systému
jednotného povolenia v rámci Európskej únie (ïalej len jednotné povolenie), alebo
3. pod¾a § 150h, ak ide o neeurópsky alternatívny
investièný fond spravovaný neeurópskou správcovskou spoloènosou bez povolenia pod¾a § 66c
oznámený bez pouitia jednotného povolenia,
zahranièný alternatívny investièný fond má platné
povolenie alebo registráciu na kolektívne investovanie pod¾a právneho predpisu tátu, v ktorom je usadený, vydané prísluným orgánom doh¾adu tohto
tátu,
prísluný orgán doh¾adu pod¾a písmena b) nemá výhrady voèi distribúcii cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky
neprofesionálnym investorom,
právnymi predpismi tátu, v ktorom je zahranièný
alternatívny investièný fond usadený, je zabezpeèená úroveò ochrany investorov, ktorá nie je niia ako
úroveò ochrany zabezpeèená týmto zákonom pre verejné peciálne podielové fondy, najmä
1. právnymi predpismi tátu, v ktorom je zahranièný alternatívny investièný fond usadený, alebo
tatútom, alebo zakladajúcimi dokumentmi zahranièného alternatívneho investièného fondu sú
zabezpeèené pravidlá vymedzujúce pravidlá pre
prípustné aktíva na investovanie majetku v zahraniènom alternatívnom investiènom fonde
a pravidlá na obmedzenie a rozloenie rizika,
2. tatút alebo zakladajúce dokumenty zahranièného alternatívneho investièného fondu a ich zmeny
podliehajú schváleniu alebo predchádzajúcemu
súhlasu prísluného orgánu doh¾adu pod¾a písmena b),
3. rozsah zverejòovania údajov a informácií pre neprofesionálnych investorov pod¾a právnych predpisov tátu, v ktorom je zahranièný alternatívny
investièný fond usadený, je rovnocenný ako pod¾a
tohto zákona,
4. ak ide o zahranièný podielový fond, jeho majetok
je oddelený od majetku zahraniènej správcovskej
spoloènosti,
ak sa má distribúcia cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu vykonáva prostredníctvom poboèky
zahraniènej správcovskej spoloènosti,
1. zriadenie tejto poboèky bolo Národnej banke Slovenska oznámené postupom pod¾a § 66a, ak ide
o zahraniènú správcovskú spoloènos so sídlom
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v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade
s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných
fondov alebo o neeurópsku správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 66c, alebo
2. sú splnené vecné a organizaèné predpoklady na
èinnos poboèky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaïuje, a osoby riadiace túto poboèku
sú odborne spôsobilé a dôveryhodné, ak ide o neeurópsku správcovskú spoloènos bez povolenia
pod¾a § 66c,
f) je uzavretá zmluva pod¾a § 150 ods. 5, ak zahranièná
správcovská spoloènos neplánuje vykonáva distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí
prostredníctvom poboèky umiestnenej na území
Slovenskej republiky.
(3) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 podáva správcovská spoloènos, zahranièná správcovská
spoloènos alebo neeurópska správcovská spoloènos
pod¾a odseku 1. Táto iados musí obsahova
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti
alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti,
b) názov a miesto usadenia zahranièného alternatívneho
investièného fondu a obchodné meno a sídlo depozitára zahranièného alternatívneho investièného fondu,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
vedúceho poboèky neeurópskej správcovskej spoloènosti bez povolenia pod¾a § 66c a jeho zástupcu,
ak sa zriaïuje poboèka neeurópskej správcovskej
spoloènosti bez povolenia pod¾a § 66c na území Slovenskej republiky, a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
d) údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných
papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom
a o opatreniach na zabezpeèenie práv majite¾ov cenných papierov v Slovenskej republike.
(4) Prílohou k iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 je
a) osvedèenie vydané prísluným orgánom doh¾adu
tátu, v ktorom je zahranièný alternatívny investièný fond usadený, o tom, e tento zahranièný alternatívny investièný fond je povolený alebo registrovaný
v tomto táte, a potvrdenie, e tento prísluný orgán
nemá výhrady voèi distribúcii cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho
investièného fondu na území Slovenskej republiky
neprofesionálnym investorom,
b) tatút alebo zakladajúce dokumenty zahranièného
alternatívneho investièného fondu,
c) predajný prospekt zahranièného alternatívneho investièného fondu alebo obdobný dokument, akéko¾vek ïalie informácie pod¾a § 159a ods. 1 o zahraniènom alternatívnom investiènom fonde a akéko¾vek
ïalie informácie, ktoré sa pri distribúcii majú poskytova neprofesionálnym investorom,
d) posledná roèná správa a po nej nasledujúca polroèná správa zahranièného alternatívneho investièného fondu,
e) písomné podklady preukazujúce, e právnymi predpismi tátu, v ktorom je zahranièný alternatívny in-
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vestièný fond usadený, je zabezpeèená úroveò
ochrany investorov, ktorá nie je niia ako úroveò
ochrany zabezpeèená týmto zákonom pre verejné
peciálne podielové fondy; k podkladom musí by
priloený aj právny posudok o existencii prísluných
ustanovení v právnych predpisoch tátu, v ktorom je
zahranièný alternatívny investièný fond usadený,
vrátane opisu ich regulaèného úèelu a charakteru
ochrany investorov, ktorú ustanovujú,
f) zmluva pod¾a odseku 2 písm. f), ak sa distribúcia
cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu nemá
vykonáva prostredníctvom poboèky umiestnenej
na území Slovenskej republiky,
g) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 3
písm. c), doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a èestné vyhlásenia o tom, e
spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom.
(5) Údaje a dokumenty pod¾a odsekov 3 a 4 musia
by predloené v slovenskom jazyku alebo v úradne
overenom preklade do slovenského jazyka.
(6) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené
nepretrite poèas trvania platnosti povolenia pod¾a odseku 1.
(8) Na preukazovanie splnenia vecných, organizaèných a personálnych predpokladov na èinnos poboèky
neeurópskej správcovskej spoloènosti bez povolenia
pod¾a § 66c sa primerane vzahuje § 28.
(9) Vecnými predpokladmi na èinnos poboèky neeurópskej správcovskej spoloènosti bez povolenia pod¾a
§ 66c sa rozumie materiálno-technické zabezpeèenie
výkonu èinnosti tejto poboèky. Organizaènými predpokladmi na èinnos poboèky neeurópskej správcovskej
spoloènosti bez povolenia pod¾a § 66c sa rozumejú pravidlá organizácie poboèky, výkonu vnútornej kontroly
a vedenia evidencie podielnikov.
(10) Správcovská spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 sú povinné písomne v slovenskom jazyku informova Národnú banku Slovenska bezodkladne o zmenách podmienok, na
základe ktorých bolo udelené povolenie pod¾a odseku 1,
alebo ak prestali spåòa podmienky na výkon èinnosti
v táte, v ktorom majú sídlo, a o zmenách v skutoènostiach uvedených v odseku 3.
(11) Povolenie pod¾a odseku 1 zaniká
a) dòom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1. zahraniènej správcovskej spoloènosti v táte,
v ktorom má sídlo,
2. zahranièného alternatívneho investièného fondu
v táte, v ktorom je usadený alebo dòom zániku
alebo odobratím jeho registrácie,
b) ak do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti povolenia pod¾a odseku 1 správcovská
spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 nezaèala distribúciu cenných
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papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu neprofesionálnym
investorom na území Slovenskej republiky,
c) dòom vrátenia povolenia pod¾a odseku 1; povolenie
pod¾a odseku 1 mono vráti len písomne a s predchádzajúcim súhlasom pod¾a § 163 ods. 1 písm. w).
§ 149
(1) Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného
fondu mono pouíva jeho obchodné meno alebo názov tak, ako ho pouívajú v táte, v ktorom je usadený.
Ak môe dôjs k zámene obchodného mena alebo názvu, je správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 povinná obchodné meno alebo názov doplni dodatkom, ktorý
umoní ich rozlíenie.
(2) Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 je povinná
uplatòova vo vzahu k tuzemským investorom princíp
rovnakého zaobchádzania ako so zahraniènými investormi a urobi nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpeèili vetky práva tuzemských investorov.
(3) Zahranièná správcovská spoloènos s povolením
pod¾a § 148 je povinná Národnej banke Slovenska poskytnú informácie alebo dokumenty, o ktoré ich Národná banka Slovenska poiada, a to v òou urèených lehotách. Tieto poiadavky nemôu by v rozsahu väèom,
ako je rozsah poadovaných informácií od správcovskej
spoloènosti pod¾a ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty je zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 povinná predklada Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku.
(4) Distribúcia cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu vykonávaná zahraniènou správcovskou spoloènosou s povolením pod¾a § 148 podlieha doh¾adu Národnej banky Slovenska.
§ 150
(1) Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného
fondu sú správcovská spoloènos a zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 povinné
dodriava tieto podmienky:
a) investor musí ma monos oboznámi sa s dokumentáciou zahranièného alternatívneho investièného fondu pred nadobudnutím jeho cenných papierov
alebo majetkových úèastí, a to v slovenskom jazyku
alebo v jazyku pre neho zrozumite¾nom,
b) propagácia predaja cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu a pouívanie reklamných dokumentov musia by vykonávané pod¾a § 151,
c) majite¾om cenných papierov alebo majetkových
úèastí musia by poskytované informácie o zahraniènom alternatívnom investiènom fonde, a to v slovenskom jazyku alebo v jazyku pre nich zrozumite¾nom.
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(2) Správcovská spoloènos a zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 musia zverejòova v slovenskom jazyku roènú správu a polroènú
správu, dokumenty pod¾a § 148 ods. 4 písm. c) s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako sú povinní
zverejòova ich v táte, v ktorom je zahranièný alternatívny investièný fond usadený, aspoò vak spôsobom
ako správcovské spoloènosti pre verejné peciálne podielové fondy pod¾a tohto zákona.

papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu.

(3) Správcovská spoloènos a zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 musia prija
nevyhnutné opatrenia, aby sa na území Slovenskej republiky zabezpeèilo majite¾om cenných papierov alebo
majetkových úèastí
a) rozde¾ovanie vyplácaných výnosov,
b) vyplácanie cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièného alternatívneho investièného
fondu,
c) vyplatenie podielov na likvidaènom zostatku pri likvidácii alebo zruení zahranièného alternatívneho
investièného fondu.

§ 150a

(4) Èinnosti pod¾a odseku 3 je zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 povinná zabezpeèi prostredníctvom
a) svojej poboèky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b) uzatvorenia zmluvy pod¾a odseku 5
1. s bankou alebo zahraniènou bankou, ktorá má na
území Slovenskej republiky zriadenú poboèku,
2. s obchodníkom s cennými papiermi alebo zahranièným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý
má na území Slovenskej republiky zriadenú poboèku,
3. so správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou správcovskou spoloènosou, ktorá má na
území Slovenskej republiky zriadenú poboèku.
(5) Ak èinnosti pod¾a odseku 3 zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 nezabezpeèuje
prostredníctvom svojej poboèky umiestnenej na území
Slovenskej republiky, je povinná aspoò s jednou osobou pod¾a odseku 4 písm. b) uzavrie zmluvu, ktorá
musí obsahova ustanovenia ukladajúce tejto osobe
povinnos zabezpeèova pre investorov v Slovenskej republike èinnosti pod¾a odseku 3 a zároveò ustanovenia
o postupe zahraniènej správcovskej spoloènosti zamerané na ochranu investorov pri vypovedaní tejto zmluvy, alebo ak osobe pod¾a odseku 4 písm. b) zanikne
oprávnenie na vykonávanie èinnosti na území Slovenskej republiky.
(6) Ak osobe pod¾a odseku 4 písm. b) zaniklo oprávnenie na vykonávanie èinnosti na území Slovenskej republiky, môe Národná banka Slovenska v záujme
ochrany investorov urèi náhradnú osobu povinnú zabezpeèova pre podielnikov v Slovenskej republike èinnosti pod¾a odseku 3. Osoba pod¾a odseku 4 písm. b),
ktorej zaniklo oprávnenie na vykonávanie èinnosti na
území Slovenskej republiky, je povinná bezodkladne
odovzda osobe urèenej Národnou bankou Slovenska
pod¾a prvej vety vetky záznamy, dokumenty a informácie spojené s vykonávanou distribúciou cenných

(7) Zahranièná správcovská spoloènos s povolením
pod¾a § 148, je povinná bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o uzavretí kadej ïalej zmluvy
pod¾a odseku 5..
172. Za § 150 sa vkladajú § 150a a 150h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

(1) Prenos a odovzdávanie informácií dokumentov
uvedených v § 150b a 150f medzi Národnou bankou
Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu sa vykonáva elektronickým spôsobom.
(2) Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu
pod¾a § 150b a 150c, ktorý je zberným alternatívnym
investièným fondom, alebo európskeho alternatívneho
investièného fondu, ktorý je zahranièným zberným alternatívnym investièným fondom, mono uplatni, len
ak je jeho hlavným alternatívnym investièným fondom
alternatívny investièný fond alebo európsky alternatívny investièný fond spravovaný správcovskou spoloènosou s povolením pod¾a § 28a alebo zahraniènou
správcovskou spoloènosou so sídlom v èlenskom táte
s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných fondov.
(3) Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièných alternatívnych investièných fondov pod¾a § 150b a 150h sa vzahuje len na
distribúciu profesionálnym investorom prostredníctvom privátnej ponuky. Na distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièných alternatívnych investièných fondov na území Slovenskej
republiky iným ako profesionálnym investorom sa
vyaduje povolenie pod¾a § 148.
(4) Spôsob distribúcie cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu v hostite¾skom èlenskom táte správcovskej spoloènosti sa
riadi právnym poriadkom tohto èlenského tátu a podlieha doh¾adu tohto èlenského tátu.
§ 150b
Distribúcia cenných papierov alebo
majetkových úèastí alternatívneho investièného
fondu a európskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky
správcovskou spoloènosou
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a,
ktorá sa rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky, je
povinná pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer
Národnej banke Slovenska, prièom v oznámení sa uvedie
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a) program èinností obsahujúci názov alternatívneho
investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu a miesto usadenia európskeho alternatívneho investièného fondu, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti správcovská
spoloènos plánuje distribuova,
b) tatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho
investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu,
c) identifikaèné údaje depozitára alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu,
d) popis alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu a ïalie informácie, ktoré sú dostupné pre investorov,
e) informácie o sídle hlavného alternatívneho investièného fondu, ak je prísluný alternatívny investièný
fond zberným alternatívnym investièným fondom
alebo európsky alternatívny investièný fond zberným zahranièným alternatívnym investièným fondom,
f) akéko¾vek ïalie informácie pod¾a § 159a ods. 1 o alternatívnom investiènom fonde alebo európskom alternatívnom investiènom fonde okrem tých, ktoré sú
uvedené v písmene d),
g) informácie o mechanizmoch vytvorených s cie¾om
zabráni, aby boli cenné papiere alebo majetkové
úèasti tohto fondu distribuované neprofesionálnym
investorom v Slovenskej republike, a to, aj ak správcovská spoloènos v súvislosti s týmto fondom
vyuíva pri distribúcii a poskytovaní investièných
sluieb iné osoby, ak ide o
1. alternatívny investièný fond pod¾a § 4 ods. 2
písm. b),
2. európsky alternatívny investièný fond, ktorého
cenné papiere alebo majetkové úèasti nemono
v jeho domovskom táte distribuova neprofesionálnym investorom.
(2) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia,
ktorú predloila správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 1 oznámi
správcovskej spoloènosti, èi môe zaèa distribuova
cenné papiere alebo majetkové úèasti alternatívneho
investièného fondu alebo európskeho alternatívneho
investièného fondu uvedeného v oznámení. Národná
banka Slovenska môe zakáza distribúciu cenných
papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu, len ak spravovanie alternatívneho
investièného fondu alebo európskeho alternatívneho
investièného fondu správcovskou spoloènosou nie je
v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi
spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoloènos nedodriava iné ustanovenia tohto zákona.
Správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné
papiere alebo majetkové úèasti alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska,
v ktorom sa potvrdzuje, e správcovská spoloènos
môe zaèa distribuova cenné papiere alebo majetkové
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úèasti tohto fondu na území Slovenskej republiky; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutoènosti aj
prísluné orgány doh¾adu domovského èlenského tátu európskeho alternatívneho investièného fondu.
(3) Pri podstatnej zmene informácií a dokumentov
oznámených pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos
povinná písomne oznámi túto zmenu Národnej banke
Slovenska v lehote jedného mesiaca pred plánovaným
vykonaním tejto zmeny, a ak ide o neplánovanú zmenu, bezodkladne po vykonaní zmeny.
(4) Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo by
spravovanie alternatívneho investièného fondu alebo
európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou v súlade s týmto zákonom alebo
ak by správcovská spoloènos prestala iným spôsobom
spåòa ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoloènos, e danú zmenu nemôe vykona.
(5) Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 3 a 4 vykoná
plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane by spravovanie alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou
v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoloènos prestala iným spôsobom spåòa ustanovenia
tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia pod¾a § 202 vrátane zákazu distribúcie
cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu, ak je to nevyhnutné.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa pouijú rovnako,
ak sa neeurópska správcovská spoloènos s povolením
pod¾a § 66c rozhodla distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti òou spravovaného alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska informuje o skutoènosti pod¾a
odseku 2, ak sa týka neeurópskej správcovskej spoloènosti, tie Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre cenné papiere a trhy).
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nepouijú na verejné peciálne podielové fondy s povolením pod¾a § 121.
§ 150c
Distribúcia cenných papierov alebo
majetkových úèastí alternatívneho investièného
fondu a európskeho alternatívneho investièného
fondu na území iného èlenského tátu
správcovskou spoloènosou
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a,
ktorá sa rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívneho investièného fondu na území iného èlenského tátu, je
povinná pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer
Národnej banke Slovenska, prièom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty pod¾a § 150b ods. 1
písm. a) a f) a informácie o spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívneho investièného fondu alebo európskeho alternatívne-
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ho investièného fondu, a ak ide o alternatívny
investièný fond alebo európsky alternatívny investièný
fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti
nemono v hostite¾skom èlenskom táte správcovskej
spoloènosti distribuova neprofesionálnym investorom, informácie o mechanizmoch vytvorených s cie¾om
zabráni, aby boli cenné papiere alebo majetkové úèasti
tohto fondu distribuované neprofesionálnym investorom v príslunom èlenskom táte; to platí, aj ak správcovská spoloènos v súvislosti s týmto fondom vyuíva
pri distribúcii alebo poskytovaní investièných sluieb
iné osoby.
(2) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia,
ktorú predloila správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 1 odovzdá ho
prísluným orgánom èlenských tátov, v ktorých sa
majú distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti alternatívnych investièných fondov alebo európskych alternatívnych investièných fondov uvedené
v oznámení. Národná banka Slovenska odovzdá oznámenie, len ak spravovanie alternatívneho investièného
fondu alebo európskeho alternatívneho investièného
fondu správcovskou spoloènosou je v súlade s týmto
zákonom a ak správcovská spoloènos dodriava ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska
k oznámeniu pripojí aj potvrdenie, e prísluná správcovská spoloènos má povolenie pod¾a § 28a vzahujúce sa na spravovanie prísluných alternatívnych investièných fondov alebo európskych alternatívnych
investièných fondov, ktorých cenné papiere alebo majetkové úèasti sa majú distribuova na území iného
èlenského tátu. Oznámenie aj potvrdenie sa odovzdáva v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií.
(3) Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia pod¾a odseku 2 informuje správcovskú spoloènos o tejto skutoènosti. Správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti alternatívneho investièného fondu
alebo európskeho alternatívneho investièného fondu
v hostite¾skom èlenskom táte správcovskej spoloènosti odo dòa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutoènosti aj prísluné orgány doh¾adu
domovského èlenského tátu európskeho alternatívneho investièného fondu.
(4) Pri zmene informácií a dokumentov oznámených
pod¾a odseku 1 sa postupuje pod¾a § 150b ods. 3 a 5.
Ak sú zmeny prijate¾né, pretoe nemajú dosah na súlad
spravovania alternatívneho investièného fondu alebo
európskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou s ustanoveniami tohto zákona
a ani plnenie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoloènosou, Národná banka Slovenska o týchto
zmenách bezodkladne informuje prísluné orgány hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa pouijú rovnako,
ak sa neeurópska správcovská spoloènos s povolením
pod¾a § 66c rozhodla distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti òou spravovaného alternatívneho in-
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vestièného fondu alebo európskeho alternatívneho
investièného fondu na území iného èlenského tátu.
Národná banka Slovenska informuje o skutoènosti
pod¾a odseku 3, ktorá sa týka neeurópskej správcovskej spoloènosti, tie Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
§ 150d
Distribúcia cenných papierov alebo
majetkových úèastí alternatívneho investièného
fondu a európskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky zahraniènou
správcovskou spoloènosou so sídlom
v èlenskom táte
(1) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom
v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim
správcov alternatívnych investièných fondov môe
zaèa distribuova na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného
alternatívneho investièného fondu alebo európskeho
alternatívneho investièného fondu odo dòa prijatia informácie prísluného orgánu doh¾adu jej domovského
èlenského tátu, e Národnej banke Slovenska bolo zaslané oznámenie o jej zámere distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti alternatívneho investièného
fondu alebo európskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska nie je oprávnená uloi
zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1
iadne dodatoèné podmienky vo vzahu k distribúcii
cenných papierov a majetkových úèastí prostredníctvom privátnej ponuky profesionálnym investorom.
(3) Ustanovenia odseku 1 sa pouijú rovnako, ak sa
neeurópska správcovská spoloènos, ktorej referenèným èlenským tátom je iný èlenský tát, rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou
spravovaného európskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky.
Distribúcia cenných papierov alebo
majetkových úèastí neeurópskeho
alternatívneho investièného fondu
§ 150e
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových
úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky a iných
èlenských tátov správcovskou spoloènosou
na základe jednotného povolenia
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
je oprávnená distribuova na území Slovenskej republiky a iných èlenských tátov cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) správcovská spoloènos dodriava pri správe neeurópskeho alternatívneho investièného fondu rovnako povinnosti ako pri správe alternatívneho investièného fondu pod¾a tohto zákona,
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b) sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou
bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu neèlenského
tátu, v ktorom je neeurópsky alternatívny investièný fond usadený, s cie¾om zabezpeèi úèinnú výmenu informácií vrátane výmeny informácií pod¾a
§ 201b ods. 2, ktorá Národnej banke Slovenska
umoní vykonáva doh¾ad v súlade s týmto zákonom,
c) neèlenský tát, v ktorom je neeurópsky alternatívny
investièný fond usadený, nie je vedený na zozname
nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom
finanènou skupinou,
d) neèlenský tát, v ktorom je neeurópsky alternatívny
investièný fond umiestnený, uzavrel so Slovenskou
republikou a s kadým èlenským tátom, v ktorom
sa majú distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti tohto fondu, a má úèinnú medzinárodnú
zmluvu alebo mnohostranný dohovor, ktoré sú plne
v súlade s ustanoveniami èlánku 26 Modelovej
zmluvy (Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj) o zdaòovaní príjmov a majetku a ktorá zaruèuje úèinnú výmenu informácií o daòových otázkach.
(2) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, ktorá sa
rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky,
je povinná pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer Národnej banke Slovenska, prièom v oznámení sa
uvedú informácie a dokumenty pod¾a § 150b ods. 1 týkajúce sa daného fondu.
(3) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia,
ktorú predloila správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 2 oznámi
správcovskej spoloènosti, èi môe zaèa distribuova
cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho
alternatívneho investièného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môe zakáza distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, len ak
spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou nie je v súlade
s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoloènos nedodriava iné ustanovenia tohto zákona. Správcovská
spoloènos môe zaèa distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, e
správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné
papiere alebo majetkové úèasti tohto fondu; Národná
banka Slovenska informuje o tejto skutoènosti tie Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(4) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, ktorá sa
rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu na území iného èlenského tátu,
je povinná pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer Národnej banke Slovenska, prièom v oznámení sa
uvedú informácie a dokumenty pod¾a § 150b ods. 1
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písm. a) a f) a informácie o spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových úèastí neeurópskeho
alternatívneho investièného fondu, a ak ide o neeurópsky alternatívny investièný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti nemono v hostite¾skom
èlenskom táte správcovskej spoloènosti distribuova
neprofesionálnym investorom, informácie o mechanizmoch vytvorených s cie¾om zabráni, aby boli cenné papiere alebo majetkové úèasti tohto fondu distribuované
neprofesionálnym investorom v príslunom èlenskom
táte; to platí, aj ak správcovská spoloènos v súvislosti
s týmto fondom vyuíva pri distribúcii alebo pri poskytovaní investièných sluieb iné osoby.
(5) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia
pod¾a odseku 4 predloená správcovskou spoloènosou
je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doruèenia
úplného oznámenia pod¾a odseku 4 ju odovzdá prísluným orgánom èlenských tátov, v ktorých sa majú distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu uvedeného
v oznámení. Národná banka Slovenska odovzdá oznámenie, len ak spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou je
v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi
spravovanie týchto fondov a ak správcovská spoloènos dodriava iné ustanovenia tohto zákona. Národná
banka Slovenska k oznámeniu pripojí aj potvrdenie, e
dotknutá správcovská spoloènos má povolenie pod¾a
§ 28a na spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu s danou investiènou stratégiou.
Oznámenie aj potvrdenie sa odovzdáva v jazyku bene
pouívanom v oblasti medzinárodných financií.
(6) Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia pod¾a odseku 5 informuje správcovskú spoloènos o tejto skutoènosti. Správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu v hostite¾skom èlenskom táte odo dòa,
v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky
Slovenska; Národná banka Slovenska informuje o tejto
skutoènosti tie Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy).
(7) Ak dolo k podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených pod¾a odsekov 2 a 4, je správcovská spoloènos povinná písomné oznámi túto zmenu
Národnej banke Slovenska v lehote jedného mesiaca
pred plánovaným vykonaním tejto zmeny a ak ide o neplánovanú zmenu bezodkladne po vykonaní zmeny.
(8) Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo by
spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou v súlade s týmto
zákonom alebo ak by správcovská spoloènos prestala
spåòa iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka
Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoloènos, e danú zmenu nemôe vykona.
(9) Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 7 a 8 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej
zmene, v ktorej dôsledku prestane by spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou v súlade s týmto zákonom, alebo
ak správcovská spoloènos prestala iným spôsobom
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spåòa ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia pod¾a § 202 vrátane
zákazu distribúcie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, ak je to nevyhnutné.
(10) Ak sú zmeny prijate¾né, pretoe nemajú vplyv na
súlad spravovania neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou s ustanoveniami tohto zákona a ani plnenie iných ustanovení tohto
zákona správcovskou spoloènosou, Národná banka
Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje
a) Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy), ak sa tieto zmeny týkajú ukonèenia
distribúcie cenných papierov alebo majetkových
úèastí niektorého neeurópskeho alternatívneho investièného fondu alebo distribúcie cenných papierov alebo majetkových úèastí ïalieho neeurópskeho alternatívneho investièného fondu a
b) prísluné orgány hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti, ak ide o zmeny týkajúce
sa distribúcie cenných papierov alebo majetkových
úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného
fondu na území hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa vzahujú aj na
alternatívny investièný fond, ktorý je zberným alternatívnym investièným fondom nespåòajúcim podmienky
pod¾a § 150a ods. 3, a európsky alternatívny investièný
fond, ktorý je zahranièným zberným alternatívnym investièným fondom nespåòajúcim podmienky pod¾a
§ 150a ods. 2.
(12) Ustanovenia odsekov 1 a 11 sa pouijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 66c rozhodla distribuova cenné papiere
alebo majetkové úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu.
§ 150f
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových
úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky zahraniènou
správcovskou spoloènosou so sídlom v èlenskom
táte na základe jednotného povolenia
(1) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom
v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných fondov môe zaèa distribuova na území Slovenskej republiky cenné papiere
alebo majetkové úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu odo dòa prijatia
informácie prísluného orgánu doh¾adu jej domovského
èlenského tátu, e Národnej banke Slovenska bolo zaslané oznámenie o jej zámere distribuova cenné papiere
alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho
investièného fondu na území Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska môe upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy), e prísluný orgán domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti nesprávne posúdil splnenie podmienok právne záväzného aktu Eu-
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rópskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov, alebo ak tento prísluný orgán èlenského tátu odmietol výmenu informácií v súvislosti
s distribúciou cenných papierov alebo majetkových
úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného fondu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzahujú aj na alternatívny investièný fond, ktorý je zberným alternatívnym investièným fondom nespåòajúcim podmienky
pod¾a § 150a ods. 2, a európsky alternatívny investièný
fond, ktorý je zahranièným zberným alternatívnym investièným fondom nespåòajúcim podmienky pod¾a
§ 150a ods. 2.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú rovnako,
ak sa neeurópska správcovská spoloènos, ktorej referenèným èlenským tátom je iný èlenský tát, rozhodla
distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou
spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky.
§ 150g
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových
úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky bez
pouitia jednotného povolenia
(1) Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a
a zahranièná správcovská spoloènos so sídlom v èlenskom táte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov
alternatívnych investièných fondov je oprávnená distribuova na území Slovenskej republiky cenné papiere
alebo majetkové úèasti òou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, ak sú splnené
tieto podmienky:
a) správcovská spoloènos dodriava pri správe neeurópskeho alternatívneho investièného fondu rovnako povinnosti ako pri správe alternatívneho investièného fondu pod¾a tohto zákona okrem ustanovení
§ 72 ods. 1 písm. a) a e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6,
b) v súlade s medzinárodnými tandardmi sú uzavreté
dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu neèlenského tátu, v ktorom je neeurópsky alternatívny investièný fond usadený, s cie¾om zabezpeèi sledovanie systémového
rizika a úèinnú výmenu informácií, ktorá Národnej
banke Slovenska umoní vykonáva doh¾ad v súlade
s týmto zákonom,
c) neèlenský tát, v ktorom je neeurópsky alternatívny
investièný fond usadený, nie je vedený na zozname
nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom
finanènou skupinou,
d) pri zahraniènej správcovskej spoloènosti je podmienka pod¾a písmena a) splnená primerane vo
vzahu k prísluným právnym predpisom jej domovského èlenského tátu.
(2) Na úèely odseku 1 písm. a) správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos
a) je povinná zabezpeèi, aby povinnosti depozitára pod¾a
§ 72 ods. 1 písm. a) a e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6 vykonávala jedna alebo viacero osôb na základe zmluvy,
b) nemôe vykonáva povinnosti depozitára pod¾a § 72
ods. 1 písm. a) a e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6 a
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c) je povinná oznámi Národnej banke Slovenska identifikaèné údaje osoby alebo osôb zodpovedných za
vykonávanie povinností depozitára pod¾a § 72 ods. 1
písm. a) a e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6.
(3) Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, ktorá sa rozhodla
distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou
spravovaného neeurópskeho alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná
pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer Národnej banke Slovenska, prièom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty pod¾a § 150b ods. 1 a doklady
preukazujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 1
písm. a) a odseku 2 týkajúce sa daného fondu.
(4) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia,
ktorú predloila správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 3 oznámi
správcovskej spoloènosti, èi môe zaèa distribuova
cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho
alternatívneho investièného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môe zakáza distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, len ak
nie sú splnené podmienky pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, spravovanie neeurópskeho alternatívneho investièného fondu správcovskou spoloènosou nie je v súlade
s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoloènos nedodriava iné ustanovenia tohto zákona. Správcovská
spoloènos môe zaèa distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskeho alternatívneho investièného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, e
správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné
papiere alebo majetkové úèasti tohto fondu.
§ 150h
Distribúcia cenných papierov alebo
majetkových úèastí alternatívneho investièného
fondu a zahranièného alternatívneho investièného
fondu na území Slovenskej republiky neeurópskou
správcovskou spoloènosou bez pouitia
jednotného povolenia
(1) Neeurópska správcovská spoloènos bez povolenia pod¾a § 66c je oprávnená distribuova na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného zahranièného alternatívneho
investièného fondu, ak sú splnené tieto podmienky:
a) neeurópska správcovská spoloènos dodriava vo
vzahu k zahranièným alternatívnym investièným
fondom, ktorých cenné papiere alebo majetkové
úèasti sa majú distribuova, povinnosti pod¾a § 159a,
§ 160a ods. 1 a 5 a § 189a ods. 1 a 5 a aj povinnosti
pod¾a § 137b, 137c, § 160a ods. 6 a 7 a § 189b, ak ide
o zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý na
základe právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov patrí do predmetu úpravy § 137c ods. 1,
b) v súlade s medzinárodnými tandardmi sú uzavreté
dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slo-
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venska, príslunými orgánmi doh¾adu èlenských
tátov, v ktorých sú cenné papiere alebo majetkové
úèasti zahranièného alternatívneho investièného
fondu distribuované, príslunými orgánmi doh¾adu
èlenského tátu zahranièného alternatívneho investièného fondu, ak ide o európsky alternatívny investièný fond, a orgánmi doh¾adu neèlenského tátu,
v ktorom má neeurópska správcovská spoloènos
sídlo, s cie¾om zabezpeèi sledovanie systémového
rizika a úèinnú výmenu informácií, ktorá Národnej
banke Slovenska umoní vykonáva doh¾ad v súlade
s týmto zákonom,
c) neèlenský tát, v ktorom má neeurópska správcovská spoloènos sídlo, alebo neèlenský tát, v ktorom
je neeurópsky alternatívny investièný fond usadený,
nie sú vedené na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom finanènou skupinou.
(2) Neeurópska správcovská spoloènos pod¾a odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuova cenné papiere alebo majetkové úèasti òou spravovaného zahranièného
alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná pred zaèatím tejto èinnosti
oznámi svoj zámer Národnej banke Slovenska, prièom
v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty pod¾a
§ 150b ods. 1 a doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 1 písm. a) týkajúce sa daného fondu.
(3) Národná banka Slovenska overí èi dokumentácia,
ktorú predloila neeurópska správcovská spoloènos
pod¾a odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných
dní od doruèení úplného oznámenia pod¾a odseku 2
oznámi neeurópskej správcovskej spoloènosti, èi môe
zaèa distribuova cenné papiere alebo majetkové
úèasti zahranièného alternatívneho investièného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska
môe zakáza distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu, len ak nie sú splnené podmienky pod¾a odseku 1, spravovanie zahranièného alternatívneho
investièného fondu neeurópskou správcovskou spoloènosou nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona
upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak neeurópska správcovská spoloènos nedodriava iné ustanovenia tohto zákona. Neeurópska správcovská spoloènos môe zaèa distribuova cenné papiere alebo
majetkové úèasti zahranièného alternatívneho investièného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej
banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, e neeurópska správcovská spoloènos môe zaèa distribuova
cenné papiere alebo majetkové úèasti tohto fondu..
173. § 151 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náleitosti
reklamných dokumentov tandardného fondu obchodovaného na burze..
174. V § 153 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8
a 9, ktoré znejú:
(8) Ak ide o podielový fond, ktorého investiènou politikou je kopírovanie indexu, k¾úèové informácie pre investorov obsahujú v súhrnnej podobe aj informácie
o tom, ako bude prebieha kopírovanie indexu, èi sa
bude postupova pod¾a úplného fyzického spôsobu ko-
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pírovania indexu, fyzického spôsobu kopírovania indexu zaloeného na vzorke alebo syntetického spôsobu
kopírovania indexu a dôsledky zvoleného spôsobu kopírovania indexu pre investorov z h¾adiska vystavenia
ich investícií podkladovému indexu a riziku protistrany.
(9) Ak ide o podielový fond, ktorého investiènou politikou je kopírovanie indexu s pákovým efektom, k¾úèové informácie pre investorov obsahujú v súhrnnej podobe aj tieto informácie:
a) popis politiky pákového efektu, akým spôsobom sa
dosahuje, èi sa pákový efekt dosahuje na úrovni indexu alebo vyplýva zo spôsobu, ktorým je majetok
v podielovom fonde vystavený voèi indexu, prípadné
náklady na pákový efekt a riziká súvisiace s touto
politikou,
b) popis vplyvu akéhoko¾vek opaèného pákového efektu (krátka expozícia),
c) popis toho, ako sa výkonnos podielového fondu
môe výrazne líi od násobku výkonnosti indexu zo
strednodobého a dlhodobého h¾adiska..
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 12.
175. V § 157 ods. 14 sa slová 3 a 7 a 10 nahrádzajú
slovami 3, 5 a 7 a 10.
176. § 157 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, èo sa rozumie osobitnými údajmi pod¾a prílohy è. 2 deviateho bodu, ktoré musí obsahova predajný prospekt,
a) ak je pod¾a tatútu podielového fondu povolené
pouíva postupy a nástroje na úèely efektívneho
riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2,
b) ak investiènou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,
c) ak správcovská spoloènos v súvislosti s derivátmi
uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku alebo je zábezpeka prijatá v rámci pouívania postupov a nástrojov na úèely efektívneho riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2 tandardného fondu
obchodovaného na burze..
177. Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:
§ 159a
(1) Správcovská spoloènos je povinná za kadý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny
investièný fond a za kadý tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na území
Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu, poskytnú investorovi pred vstupom do zmluvného
vzahu spôsobom urèeným v tatúte alebo zakladajúcich dokumentoch tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu tieto informácie vrátane ich zmien:
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a) opis investiènej stratégie a cie¾ov tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, informácie o tom, kde má sídlo hlavný alternatívny investièný fond, ak ide o alternatívny
investièný fond alebo zahranièný alternatívny fond,
ktorý je zberným alternatívnym investièným fondom, a informácie o tom, kde majú sídlo podkladové
fondy, ak je tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond fondom fondov, opis druhov aktív, do ktorých môe tuzemský subjekt
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
alebo zahranièný alternatívny investièný fond investova, metódy, ktoré môe vyuíva, a vetky súvisiace riziká, investièné obmedzenia, okolnosti, za ktorých môe tuzemský subjekt kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond vyuíva pákový
efekt, povolené typy a zdroje pákového efektu a súvisiace riziká, akéko¾vek obmedzenia vyuívania pákového efektu a akéko¾vek opatrenia týkajúce sa zábezpeky a opätovného pouitia aktív a informácie
o maximálnej úrovni pákového efektu, ktorú je
správcovská spoloènos oprávnená vyui pri správe
tuzemského subjektu kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
b) popis postupov, ktorými mono zmeni investiènú stratégiu a investiènú politiku tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
c) popis najdôleitejích právnych dôsledkov zmluvného vzahu uzavretého medzi správcovskou spoloènosou a investorom vrátane informácií o príslunosti súdov, rozhodnom práve a existencii
akýchko¾vek právnych prostriedkov ustanovených
na uznávanie a vykonávanie rozsudkov na území,
kde má tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond sídlo,
d) identifikaèné údaje správcovskej spoloènosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoloènosti
a iných poskytovate¾ov sluieb pre tuzemský subjekt
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
alebo zahranièný alternatívny investièný fond a opis
ich povinností a práv investorov,
e) spôsob, akým správcovská spoloènos spåòa poiadavky pod¾a § 47 ods. 2 písm. d) a ods.6,
f) popis akejko¾vek funkcie alebo èinnosti správcovskej spoloènosti pod¾a § 27 ods. 4 a 5, ktorej výkon
zveruje inej osobe, a depozitárskej úschovy, ktorú
zveruje depozitár, identifikáciu subjektu, ktorej je
výkon funkcie zverený, a identifikáciu kadého konfliktu záujmov, ktorý môe vzniknú z takého zverenia,
g) popis postupov a spôsobov urèovania hodnoty majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu vrátane metód
pouívaných pri urèovaní hodnoty ako ocenite¾ných aktív pod¾a § 37c,
h) popis riadenia rizika likvidity tuzemského subjektu
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
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vrátane práv na vyplatenie za bených, ako aj výnimoèných okolností a existujúce dojednania s investormi o vyplatení,
i) popis vetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znáajú investori a ich
maximálnu výku,
j) popis ako správcovská spoloènos zabezpeèuje
spravodlivé zaobchádzanie s investormi a vdy, keï
investor získa prednostné zaobchádzanie alebo právo získa prednostné zaobchádzanie, popis tohto
prednostného zaobchádzania, typ investorov, ktorí
získavajú takéto prednostné zaobchádzanie a ich
právne alebo ekonomické väzby so správcovskou
spoloènosou alebo alternatívnym investièným fondom,
k) najnoviu roènú správu pod¾a § 160a,
l) postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových úèastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu,
m) aktuálnu èistú hodnotu majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu alebo poslednú trhovú cenu alebo aktuálnu hodnotu cenného papiera alebo majetkovej
úèasti tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu,
n) údaje o minulej výkonnosti tuzemského subjektu
kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu, ak existujú,
o) identitu primárneho brokera a opis akýchko¾vek
významných dohôd správcovskej spoloènosti s primárnymi brokermi, spôsob riadenia konfliktov záujmov v tejto súvislosti, ustanovenie v depozitárskej
zmluve o monosti prevodu, opätovného pouitia
majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu a informácie
o akomko¾vek monom prenesení zodpovednosti na
primárneho brokera, ak existujú,
p) spôsob a lehoty zverejnenia informácií poadovaných pod¾a odsekov 4 a 5.
(2) Správcovská spoloènos je povinná pred vstupom
do zmluvného vzahu informova investora o vetkých
dojednaniach depozitára zameraných na zmluvné zbavenie sa zodpovednosti v súlade s § 82 ods. 8. Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne informova investorov o kadej zmene týkajúcej sa zodpovednosti
depozitára.
(3) Ak sa na cenné papiere alebo majetkové úèasti tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho
investièného fondu vzahuje povinnos zverejni prospekt cenného papiera pod¾a osobitného zákona67a) alebo obdobného právneho predpisu èlenského tátu,
správcovská spoloènos je povinná osobitne alebo ako
doplòujúce informácie k prospektu cenného papiera
sprístupni len tie informácie uvedené v odsekoch 1
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a 2, ktoré sú nad rámec informácií uvedených v prospekte cenných papierov.
(4) Správcovská spoloènos je povinná za kadý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny
investièný fond a za kadý alternatívny investièný fond
alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého
cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na
území Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu v súlade s osobitným predpisom67b) pravidelne poskytova investorom tieto informácie:
a) percentuálny podiel aktív tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
na ktoré sa vzahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
b) kadé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity
tuzemského subjektu kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
c) aktuálny rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu
a systémy riadenia rizík, ktoré správcovská spoloènos pouíva na riadenie týchto rizík.
(5) Správcovská spoloènos je povinná za kadý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny
investièný fond, ktorý vyuíva pákový efekt a za kadý
alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu a ktorý vyuíva pákový
efekt, pravidelne poskytova investorom tieto informácie:
a) akéko¾vek zmeny maximálnej úrovne pákového
efektu, ktorý môe správcovská spoloènos vyuíva
pri správe daného tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, ako
aj akéko¾vek právo znovu poui zábezpeku alebo
akúko¾vek záruku, ktorá bola poskytnutá na základe dojednania zaloeného na pákovom efekte,
b) celkový rozsah pákového efektu vyuívaného pri
správe daného tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 67a a 67b znejú:

67a) Zákon è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
67b
) Èl. 108 a 109 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

178. V § 160 nadpise sa na konci pripájajú tieto slová: tandardného podielového fondu a peciálneho podielového fondu.
179. V § 160 ods. 1 sa za slová majetkom v vkladajú
slová tandardnom podielovom fonde alebo peciálnom a slová vo výroènej sa nahrádzajú slovami
v roènej.
180. § 160 sa dopåòa odsekom 11 ktorý znie:
(11) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, èo sa rozu-
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mie osobitnými údajmi pod¾a prílohy è. 3 bodu 11, ktoré musí obsahova roèná správa
a) ak je investiènou politikou podielového fondu kopírovanie indexu,
b) ak je pod¾a tatútu podielového fondu povolené
pouíva postupy a nástroje na úèely efektívneho
riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2..
181. Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 160a
Roèná správa iných subjektov kolektívneho
investovania ako sú podielové fondy
(1) Správcovská spoloènos je povinná za kadý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny
investièný fond a za kadý tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na území
Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu, vypracova roènú správu najneskôr do iestich mesiacov
po uplynutí úètovného roka. Správcovská spoloènos
je povinná predloi roènú správu bezodkladne po jej
vypracovaní Národnej banke Slovenska a príslunému
orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu európskeho alternatívneho investièného fondu a bezplatne
ju poskytnú investorovi na jeho iados.
(2) Ak sa vyaduje, aby sa za tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo za
zahranièný alternatívny investièný fond zverejnila roèná správa pod¾a osobitného predpisu,68a) správcovská
spoloènos je povinná poskytnú investorovi na jeho
iados len informácie pod¾a odseku 3, ktoré neboli zverejnené v tejto roènej správe pod¾a osobitného predpisu, a to buï samostatne, alebo ako dodatoèná súèas
tejto roènej finanènej správy.
(3) Roèná správa pod¾a odseku 1 obsahuje najmä
a) súvahu alebo výkaz aktív a pasív v rozsahu údajov
najmenej pod¾a osobitného predpisu,68b)
b) výkaz príjmov a výdavkov za prísluný úètovný rok
v rozsahu údajov najmenej pod¾a osobitného predpisu,68b)
c) správu o èinnosti za prísluný úètovný rok,68c)
d) vetky významné zmeny68d) v informáciách pod¾a
§ 150b poèas úètovného roku, ktorého sa týka správa,
e) celkovú sumu odmeòovania68e) za úètovný rok rozdelenú na fixné a pohyblivé zloky odmeòovania, ktoré
správcovská spoloènos vyplatila svojim zamestnancom, poèet príjemcov a prípadný podiel na zisku
vyplatený tuzemským subjektom kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európskym alternatívnym investièným fondom,
f) celkovú sumu a truktúru odmeòovania vrcholového manamentu a zamestnancov správcovskej spoloènosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo európskeho alternatívneho investièného fondu.
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(4) Úètovné údaje v roènej správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) sa uvádzajú v súlade s osobitným zákonom,68f)
ak ide o európsky alternatívny investièný fond v súlade
úètovnými tandardmi jeho domovského èlenského
tátu alebo ak ide o neeurópsky alternatívny investièný
fond v súlade s úètovnými tandardmi neèlenského
tátu, v ktorom je tento fond usadený a v súlade s úètovnými pravidlami urèenými v tatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo
zahranièného alternatívneho investièného fondu.
(5) Na overovanie úètovnej závierky audítorom alebo
audítorskou spoloènosou a na správu audítora alebo
audítorskej spoloènosti sa pouije § 160 ods. 1 rovnako. Ak ide o audit roènej správy neeurópskeho alternatívneho investièného fondu, môe ju správcovská spoloènos podrobi auditu spåòajúcemu platné medzinárodné
audítorské tandardy v táte, v ktorom je neeurópsky
alternatívny investièný fond usadený.
(6) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond,
ktorý získal jednotlivo alebo spoloène kontrolu nad nekótovanou spoloènosou je povinná
a) poiada predstavenstvo nekótovanej spoloènosti,
aby sprístupnila výroènú správu nekótovanej spoloènosti zostavenú pod¾a odseku 7 zástupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú,
samotným zamestnancom v lehote, do ktorej musí
by táto výroèná správa vypracovaná pod¾a osobitného zákona68f) alebo právnych predpisov tátu, kde
má nekótovaná spoloènos sídlo a vyvinú maximálne úsilie s cie¾om zabezpeèi, aby predstavenstvo nekótovanej spoloènosti túto správu sprístupnilo alebo
b) zahrnú do roènej správy informácie pod¾a odseku 7
týkajúce sa príslunej nekótovanej spoloènosti za
kadý takýto tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièný alternatívny investièný fond.
(7) Súèasou dodatoèných informácií, ktoré majú by
zahrnuté do výroènej správy nekótovanej spoloènosti
alebo roènej správy tuzemského subjektu kolektívneho
investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu pod¾a odseku
6 je aj verný preh¾ad vývoja obchodnej èinnosti nekótovanej spoloènosti zachytávajúci situáciu na konci obdobia, na ktoré sa vzahuje výroèná správa. V správe sa
uvedú aj
a) vetky významné udalosti, ktoré sa udiali od konca
úètovného roka,
b) pravdepodobný budúci vývoj nekótovanej spoloènosti,
c) informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií pod¾a § 161d Obchodného zákonníka.
(8) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 6 je povinná
a) poiada predstavenstvo nekótovanej spoloènosti,
aby sprístupnilo informácie pod¾a odseku 6 písm. b)
týkajúce sa dotknutej nekótovanej spoloènosti zá-
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stupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia
neexistujú, samotným zamestnancom nekótovanej
spoloènosti v lehote pod¾a odseku 1 a vyvinú maximálne úsilie s cie¾om zabezpeèi, aby predstavenstvo
nekótovanej spoloènosti tieto informácie sprístupnilo alebo
b) sprístupni informácie pod¾a odseku 6 písm. a) investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu, a to ak u sú tieto informácie k dispozícii, v lehote pod¾a odseku 1,
ale najneskôr do dátumu, do ktorého bola vypracovaná výroèná správa nekótovanej spoloènosti pod¾a
osobitného zákona68f) alebo právnych predpisov tátu, kde má nekótovaná spoloènos sídlo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 68a a 68f znejú:

68a)
68b
)
68c
)
68d
)
68e
)
68f
)

§ 34 zákona è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 104 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
Èl. 105 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
Èl. 106 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
Èl. 107 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

182. V § 161 ods. 1 písm. b) a c) sa na konci pripájajú
tieto slová: ak nie je v písmene e) uvedené inak,.
183. V § 161 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e),
ktoré znejú:
d) aspoò raz roène údaje o aktuálnej hodnote podielu
a o èistej hodnote majetku v alternatívnom investiènom fonde inom ako je uvedený v písmenách b) a c)
a ak nie je v písmene e) uvedené inak,
e) údaje pod¾a písmen b) a d) sa vypoèítavajú a zverejòujú aj vo zvýenej frekvencii v súlade s osobitným
predpisom68g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 68g znie:

68g) Èl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

184. V § 162 ods. 3 písmeno b) znie:
b) súdu vrátane notára ako súdneho komisára na úèely
obèianskeho súdneho konania, ktorého je klient
správcovskej spoloènosti úèastníkom alebo ktorého
predmetom konania je majetok klienta správcovskej
spoloènosti,.
185. V § 163 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) zlúèenie správcovskej spoloènosti s inou správcovskou spoloènosou alebo na zlúèenie samosprávneho alternatívneho investièného fondu s iným samosprávnym alternatívnym investièným fondom alebo
zahranièným samosprávnym alternatívnym investièným fondom,
e) zverenie riadenia investícií v tandardnom podielovom
fonde a peciálnom podielovom fonde inej osobe,.
186. V § 163 ods. 1 písmeno i) znie:
i) prevod správy podielového fondu,.
187. V § 163 ods. 1 písm. k) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie sú
dotknuté ustanovenia § 137 ods. 18 a § 174 ods. 5,.
188. V § 163 ods. 1 písmeno m) znie:
m) premenu podielových fondov na strený podielový
fond alebo premenu podielového fondu na podfond
existujúceho streného podielového fondu,.
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189. V § 163 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu môe obsahova aj podmienky, ktoré musí správcovská spoloènos splni pred vykonaním úkonu, na ktorý
sa predchádzajúci súhlas ude¾uje, alebo podmienky,
ktoré je správcovská spoloènos povinná dodriava po
vykonaní úkonu, na ktorý sa predchádzajúci súhlas
ude¾uje..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
190. V § 163 ods. 6 sa slová j) a m) nahrádzajú slovami j) a l).
191. V § 163 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
Ustanovenia odseku 1 písm. i) a v) a § 172 a 185 sa
pouijú na zahraniènú správcovskú spoloènos pod¾a
§ 66a spravujúcu peciálny podielový fond primerane..
192. V § 164 ods. 4 sa za slová § 28 ods. 2 písm. c) a
g) vkladajú slová alebo § 28a ods. 2 písm. c) a g).
193. V § 166 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo § 28a ods. 2 písm. d).
194. V § 166 sa vypúa odsek 5. Doterají odsek 6 sa
oznaèuje ako odsek 5.
195. § 167 znie:
§ 167
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoloène správcovské spoloènosti, ktoré sa majú zlúèi, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. d) musí by preukázané splnenie
podmienok pod¾a § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 správcovskou spoloènosou, s ktorou sa správcovská spoloènos zluèuje, a musí by preukázané, e správcovská
spoloènos, ktorá sa zruí bez likvidácie zlúèením,
riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, òou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúèením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané vetky záväzky
voèi podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených subjektov kolektívneho investovania a zároveò u správcovská spoloènos nevykonáva iadne èinnosti, ktorých výkon jej bol zverený.
(3) Ak správcovská spoloènos, ktorá sa zruí bez likvidácie zlúèením, vykonáva aj èinnosti pod¾a § 27
ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. d) musí by okrem podmienok pod¾a odseku 2 tie preukázané aj vyrovnanie
vetkých záväzkov voèi klientom, pre ktorých boli tieto
ïalie èinnosti vykonávané.
(4) Ak iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. d) podávajú samosprávne alternatívne investièné fondy, na jeho udelenie musí by
preukázané, e samosprávny alternatívny investièný
fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny alternatívny
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investièný fond zluèuje, spåòa podmienky pod¾a § 28a
alebo zahranièný samosprávny alternatívny investièný
fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny alternatívny
investièný fond zluèuje, má udelené povolenie vydané
v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie
upravujúcim správcov alternatívnych investièných
fondov.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. d)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2, 3 alebo odseku 4..
196. V § 170 odsek 2 znie:
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. g) musí by preukázané, e správcovská spoloènos riadne previedla správu subjektov kolektívneho
investovania, òou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúèením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi
podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich
zo zruených subjektov kolektívneho investovania a zároveò u správcovská spoloènos nevykonáva iadne èinnosti, ktorých výkon jej bol zverený..
197. V § 170 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak správcovská spoloènos vykonáva aj èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. g) musí by okrem podmienok pod¾a odseku 2 tie preukázané aj vyrovnanie vetkých záväzkov voèi klientom, pre ktorých
boli tieto ïalie èinnosti vykonávané..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
198. V § 170 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo odseku 3.
199. § 171 a 172 znejú:
§ 171
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská spoloènos, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2) Na udelenie prechádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. h) musí by preukázané, e správcovská spoloènos riadne previedla správu subjektov
kolektívneho investovania, òou spravované subjekty
kolektívneho investovania zanikli zlúèením s inými
subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených subjektov
kolektívneho investovania a zároveò u správcovská
spoloènos nevykonáva iadne èinnosti, ktorých výkon
jej bol zverený.
(3) Ak správcovská spoloènos vykonáva aj èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. h) musí by okrem podmienok pod¾a odseku 2 tie preukázané aj vyrovnanie vetkých záväzkov voèi klientom, pre ktorých
boli tieto ïalie èinnosti vykonávané.
(4) Ak iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. h) podáva samosprávny alter-
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natívny investièný fond, na jeho udelenie musí
preukáza, e uzavrel zmluvu o budúcej zmluve o správe subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 26b.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. h)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2, 3 alebo odseku 4.
§ 172
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielový fond alebo nútený správca,
a to spoloène so správcovskou spoloènosou, na ktorú
sa má previes správa podielového fondu.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. i) musí by preukázané, e
a) prevodom správy podielového fondu nie sú ohrozené
záujmy podielnikov,
b) podielové listy tandardného podielového fondu,
ktoré sa majú distribuova na území èlenského tátu, sa súèasne budú verejne ponúka na území Slovenskej republiky, ak ide o tandardný podielový
fond; tým nie je dotknutá monos distribuova podielové listy na území neèlenského tátu,
c) správa tandardného podielového fondu sa prevádza na správcovskú spoloènos s povolením pod¾a
§ 28 alebo zahraniènú správcovskú spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 a správa peciálneho podielového fondu sa prevádza na správcovskú spoloènos s povolením pod¾a § 28a alebo zahraniènú správcovskú
spoloènos pod¾a § 66a,
d) správcovská spoloènos, na ktorú sa prevádza správa, má udelené povolenie pod¾a § 10 ods. 2, ak sa
prevádza správa podielového fondu, ktorého zaknihované podielové listy sú vedené v samostatnej evidencii,
e) sú splnené podmienky pod¾a § 84 ods. 4, ak ide
o tandardný podielový fond, ktorý je zberným fondom,
f) hlavný fond, správcovská spoloènos, ktorá ho má
spravova, jeho depozitár a audítor alebo audítorská
spoloènos, ako aj zberný fond a správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova, spåòajú poiadavky
pod¾a § 108 a 118, ak ide o tandardný podielový
fond, ktorý je hlavným fondom,
g) sú splnené podmienky pod¾a § 121 ods. 2 písm. c)
alebo § 137 ods. 2, ak ide o zberný peciálny podielový fond,
h) hlavný peciálny podielový fond, správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoloènos, ako aj zberný
peciálny podielový fond a správcovská spoloènos,
ktorá ho má spravova, spåòajú poiadavky pod¾a
§ 109 a 117 v spojení s § 119a, ak ide o hlavný peciálny podielový fond.
(3) Ak sa pri prevode správy podielového fondu mení
súèasne aj depozitár podielového fondu, na udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i)
musí by tie preukázané splnenie podmienok pod¾a
§ 84 ods. 3 písm. a) a b), § 121 ods. 2 písm. a) alebo
§ 137 ods. 2 týkajúcich sa depozitára.
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(4) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3. Národná
banka Slovenska môe iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i) tie zamietnu, ak je splnená aspoò jedna z podmienok pod¾a § 84
ods. 17, prièom postupuje primerane pod¾a ustanovení
§ 84 vzahujúcich sa na zahraniènú správcovskú spoloènos.

a druhej vety písomne ohlási najneskôr do desiatich
dní odo dòa vykonania danej zmeny, predloi Národnej banke Slovenska nové znenie tatútu a informova
podielnikov o zmene tatútu spôsobom urèeným týmto
tatútom..

(5) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo núteného správcu,
b) obchodné meno správcovskej spoloènosti, na ktorú
sa prevádza správa podielového fondu, jej sídlo
a identifikaèné èíslo,
c) názov podielového fondu, ktorého správa sa prevádza,
d) schválenie zmeny tatútu podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoloènosti,
e) obchodné meno sídlo a identifikaèné èíslo depozitára; ak sa pri prevode správy podielového fondu mení
aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie
zmeny depozitára podielového fondu,
f) urèenie lehoty, do uplynutia ktorej musí by uskutoènený prevod správy podielového fondu na inú
správcovskú spoloènos; táto lehota nesmie by dlhia ako 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia,
g) údaje pod¾a § 85 ods. 2, § 121 ods. 13 alebo § 137
ods. 14, ak sa prevádza správa podielového fondu,
ktorý je zberným fondom alebo zberným peciálnym
podielovým fondom.

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. m) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielové fondy, ktoré sa majú premeni na strený podielový fond alebo správcovská
spoloènos spravujúca podielový fond, ktorý sa má premeni na podfond existujúceho streného podielového
fondu.

(6) Povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo
povolenie na spravovanie podielového fondu prechádza
na správcovskú spoloènos, na ktorú bola prevedená
správa podielového fondu dòom uskutoènenia prevodu
správy podielového fondu.

(3) Ak ide o premenu podielového fondu na podfond
existujúceho streného podielového fondu, na udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. m)
musí by preukázané, e
a) podielnici boli preukázate¾ne informovaní o zámere
správcovskej spoloènosti uskutoèni premenu podielového fondu na podfond existujúceho streného
podielového fondu aspoò mesiac pred podaním iadosti pod¾a odseku 1,
b) zmena alebo doplnenie tatútu existujúceho streného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom
a je predpokladom na dostatoènú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investiènú politiku podfondu, ktorý vznikne premenou.

(7) Správcovská spoloènos je povinná do jedného
mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
pod¾a odseku 5 uverejni toto rozhodnutie spolu so tatútom podielového fondu, a to spôsobom, ktorý urèuje
tatút tohto podielového fondu na podávanie správ podielnikom..
200. V § 173 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: § 121 ods. 2 písm. a) alebo § 137 ods. 2 týkajúcich sa depozitára..
201. § 174 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Na zmeny tatútu sa nevyaduje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. k), ak sú to zmeny týkajúce sa údajov pod¾a § 7 ods. 5 písm. b) a c) alebo ak sú
zmeny tatútu vyvolané udelením predchádzajúceho
súhlasu pod¾a § 163. Na zmeny tatútu sa nevyaduje
predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. k) ani,
ak sú to zmeny týkajúce sa údajov pod¾a § 7 ods. 5
písm. a) vyvolané zmenou obchodného mena správcovskej spoloènosti. Správcovská spoloènos je vak povinná Národnej banke Slovenska zmeny pod¾a prvej

202. § 176 znie:
§ 176

(2) Ak ide o premenu podielových fondov na strený
podielový fond, na udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. m) musí by preukázané, e
a) podielnici boli preukázate¾ne informovaní o zámere
správcovskej spoloènosti uskutoèni premenu podielových fondov na strený podielový fond aspoò
mesiac pred podaním iadosti pod¾a odseku 1,
b) sú splnené podmienky pod¾a
1. § 84 ods. 3, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude
tandardným podielovým fondom,
2. § 121 ods. 2, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude verejným peciálnym podielovým fondom, alebo
3. § 137 ods. 2, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude peciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.

(4) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. m)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2 alebo odseku 3.
(5) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do jedného mesiaca od jej doruèenia alebo doplnenia.
(6) Ak ide o premenu podielových fondov na strený
podielový fond, rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä
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a) obchodné meno správcovskej spoloènosti podávajúcej
iados pod¾a odseku 1, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny na strený podielový fond,
c) názov streného podielového fondu, ktorý vznikne
premenou podielových fondov a obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo depozitára streného podielového fondu, ktorý vznikne premenou,
d) názvy podfondov streného podielového fondu a urèenie príslunosti podielových fondov, ktoré sú
predmetom premeny, týmto podfondom,
e) dátum premeny podielových fondov na strený podielový fond,
f) povolenie na vytvorenie streného podielového fondu, ktorý vznikne premenou vrátane náleitostí rozhodnutia pod¾a
1. § 85 ods. 1, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude
tandardným podielovým fondom,
2. § 121 ods. 11, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude verejným peciálnym podielovým fondom, alebo
3. § 137 ods. 12, ak strený podielový fond, ktorý
vznikne premenou podielových fondov, bude peciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(7) Ak ide o premenu podielového fondu na podfond
existujúceho streného podielového fondu, rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti podávajúcej iados pod¾a odseku 1, jej sídlo a identifikaèné
èíslo,
b) názov podielového fondu, ktorý je predmetom premeny na podfond existujúceho streného podielového fondu,
c) názov existujúceho streného podielového fondu,
obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo jeho depozitára a názov novovzniknutého podfondu streného podielového fondu,
d) dátum premeny podielového fondu na podfond
streného podielového fondu,
e) schválenie zmeny tatútu streného podielového
fondu..
203. V § 178 sa za odsek 1vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. o) mono udeli len správcovskej spoloènosti,
ktorej bolo okrem povolenia pod¾a § 28a udelené aj povolenie pod¾a § 28 alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá okrem oprávnenia vykonáva èinnos
prostredníctvom poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 66a má udelené
aj povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov ..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
204. V § 178 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo odseku 3.
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205. V § 180 ods. 10 písm. f) druhom bode sa slová
ods. 10 nahrádzajú slovami ods. 11 a 13 a treom
bode sa slová ods. 11 nahrádzajú slovami ods. 12
a 14.
206. § 186 znie:
§ 186
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. w) podáva správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. w) musí by preukázané, e
a) majitelia cenných papierov alebo majetkových úèastí boli informovaní o zámere správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti
s povolením pod¾a § 148 skonèi distribúciu cenných
papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky,
b) majite¾om cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièného alternatívneho investièného
fondu bola ponúknutá monos vyplatenia cenných
papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu s dostatoènou lehotou na uplatnenie tohto práva,
c) správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 vyplatila
vetky cenné papiere alebo majetkové úèasti zahranièného alternatívneho investièného fondu, o ktorých vyplatenie bolo poiadané pod¾a písmena b), a
d) správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 148 prijala opatrenia na zabezpeèenie vetkých práv zostávajúcich
majite¾ov cenných papierov alebo majetkových
úèastí zahranièného alternatívneho investièného
fondu, ktorí nevyuili monos vyplatenia týchto
cenných papierov alebo majetkových úèastí.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. w)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2..
207. V § 188 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Správcovská spoloènos s povolením pod¾a § 28a je povinná bezodkladne informova Národnú banku Slovenska a dotknuté orgány doh¾adu èlenských tátov európskeho alternatívneho investièného fondu, ak
nastala situácia, e nedokáe zabezpeèi plnenie podmienok, za ktorých jej bolo udelené povolenie pod¾a
§ 28a alebo povinností pod¾a tohto zákona..
208. Za § 189 sa vkladajú § 189a a 189b, ktoré znejú:
§ 189a
(1) Správcovská spoloènos je povinná pravidelne
v lehotách pod¾a osobitného predpisu77a) predklada
Národnej banke Slovenska správu o hlavných trhoch,
na ktorých obchoduje a o nástrojoch, s ktorými vykonáva obchody pri správe alternatívneho investièného
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fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu. Tieto správy obsahujú informácie o hlavných
nástrojoch, s ktorými obchoduje, trhoch, ktorých je
èlenom alebo na ktorých aktívne obchoduje a o hlavným expozíciách a najdôleitejích koncentráciách rizík za kadý spravovaný alternatívny investièný fond
alebo zahranièný alternatívny investièný fond v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.77b)
(2) Správcovská spoloènos je povinná predklada
Národnej banke Slovenska za kadý spravovaný alternatívny investièný fond alebo európsky alternatívny investièný fond a za kadý alternatívny investièný fond
alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého
cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na
území Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom77c) tieto informácie:
a) percentuálny podiel aktív alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu, na ktoré sa vzahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej
povahy,
b) kadý nový mechanizmus riadenia likvidity alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
c) aktuálny rizikový profil alternatívneho investièného
fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu a systémy riadenia rizík, ktoré správcovská spoloènos pouíva na riadenie trhového rizika,
rizika likvidity, rizika protistrany a iných rizík vrátane operaèného rizika,
d) informácie o hlavných kategóriách aktív, do ktorých
je investovaný majetok alternatívneho investièného
fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu,
e) výsledky stresového testovania vykonaného pod¾a
§ 37a ods. 4 písm. b) a § 37b ods. 2.
(3) Správcovská spoloènos je povinná predloi Národnej banke Slovenska na jej iados tieto dokumenty:
a) roènú správu za kadý spravovaný alternatívny investièný fond alebo európsky alternatívny investièný fond a za kadý alternatívny investièný fond alebo
zahranièný alternatívny investièný fond, ktorého
cenné papiere alebo majetkové úèasti distribuuje na
území Slovenskej republiky alebo iného èlenského
tátu, vypracovanú pod¾a § 160a ods. 1 za kadý úètovný rok, to neplatí ak ide o peciálny podielový
fond, pri ktorom sa pouije ustanovenie § 187,
b) podrobný zoznam vetkých spravovaných alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov aktualizovaný ku koncu kadého kalendárneho tvrroka.
(4) Správcovská spoloènos spravujúca alternatívny
investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý vo významnej miere vyuíva pákový
efekt, je povinná predklada v lehotách pod¾a osobitného predpisu77a) Národnej banke Slovenska informácie
o celkovej úrovni pákového efektu vyuívaného kadým
spravovaným alternatívnym investièným fondom alebo
zahranièným alternatívnym investièným fondom, rozpis v èlenení na pákový efekt vyplývajúci z vypoièania
peòaných prostriedkov alebo cenných papierov a pá-
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kový efekt zaloený na finanèných derivátoch a rozsah,
v akom sa aktíva alternatívneho investièného fondu
alebo zahranièného alternatívneho investièného fondu
opätovne pouili v rámci dojednaní zaloených na pákovom efekte, najmä identifikáciu piatich najväèích
zdrojov vypoièaných peòaných prostriedkov alebo
cenných papierov za kadý spravovaný alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný
fond a objemy získané od kadého z týchto zdrojov pre
kadý alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond.
(5) Národná banka Slovenska je oprávnená periodicky
alebo jednorazovo poadova informácie nad rámec
ustanovený v odsekoch 1 a 4, ak je to potrebné na úèinné monitorovanie systémového rizika. Národná banka
Slovenska informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o týchto dodatoèných poiadavkách. Národná banka Slovenska je oprávnená poadova informácie nad rámec ustanovený
v odsekoch 1 a 4 aj z podnetu Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy).
(6) Národná banka Slovenska vyuíva informácie
pod¾a odsekov 1 a 5 aj na úèely urèenia miery, v akej
vyuívanie pákového efektu prispieva k zvyovaniu
systémového rizika vo finanènom systéme, rizík naruenia trhov alebo rizík pre dlhodobý rast hospodárstva.
(7) Národná banka Slovenska sprístupní informácie
zhromadené pod¾a odsekov 1 a 5 týkajúce sa správcovských spoloèností podliehajúcich jej doh¾adu a informácie získané pod¾a § 28a prísluným orgánom
iných dotknutých èlenských tátov, Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere
a trhy) a Európskemu výboru pre systémové riziká, a to
postupom pod¾a § 201b. Prostredníctvom týchto postupov a na dvojstrannej báze tie bezodkladne poskytuje
informácie prísluným orgánom iných priamo dotknutých èlenských tátov, ak by správcovská spoloènos
alebo ním spravovaný alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond mohol potenciálne predstavova významný zdroj rizika protistrany pre úverovú intitúciu alebo iné systémovo
dôleité intitúcie v iných èlenských tátoch.
§ 189b
(1) Správcovská spoloènos, ktorá spravuje alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý dosiahne alebo prekroèí podiel na
vetkých hlasovacích právach v nekótovanej spoloènosti vo výke 10 %, 20 %, 30 %, 50 % alebo 75 % alebo
zníi svoj podiel na vetkých hlasovacích právach pod
tieto hranice, je povinná oznámi tieto skutoènosti Národnej banke Slovenska.
(2) Ak alternatívny investièný fond alebo zahranièný
alternatívny investièný fond získa jednotlivo alebo spoloène kontrolu nad nekótovanou spoloènosou, správcovská spoloènos spravujúca tento fond oznámi túto
skutoènos
a) dotknutej nekótovanej spoloènosti,
b) akcionárom alebo spoloèníkom, ktorých identifikaèné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré jej
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môe poskytnú nekótovaná spoloènos alebo register, ku ktorému má alebo môe získa prístup správcovská spoloènos,
c) Národnej banke Slovenska.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 2 obsahuje tieto ïalie
informácie:
a) výslednú situáciu z h¾adiska hlasovacích práv,
b) podmienky, za ktorých bola získaná kontrola vrátane informácií o totonosti jednotlivých zúèastnených akcionárov alebo spoloèníkov, osobách oprávnených vykonáva hlasovacie práva v ich mene
a prípadne o reazci podnikov, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutoène drané,
c) dátum, kedy bola získaná kontrola.
(4) Oznámenia pod¾a odsekov 1a 3 je správcovská
spoloènos povinná vykona bezodkladne, najneskôr
vak do desiatich pracovných dní odo dòa, keï podiel
alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu dosiahol, presiahol
alebo klesol pod príslunú hraniènú hodnotu alebo odo
dòa získania kontroly nad nekótovanou spoloènosou.
(5) Ak alternatívny investièný fond alebo zahranièný
alternatívny investièný fond získa jednotlivo alebo spoloène kontrolu nad nekótovanou spoloènosou správcovská spoloènos spravujúca tento fond je povinná
osobám pod¾a odseku 2 sprístupni tieto informácie:
a) identifikaèné údaje správcovskej spoloènosti,
b) stratégiu predchádzania a riadenia konfliktov záujmov, najmä medzi správcovskou spoloènosou, alternatívnym investièným fondom alebo zahranièným
alternatívnym
investièným
fondom
a nekótovanou spoloènosou vrátane informácií
o konkrétnych ochranných opatreniach prijatých
s cie¾om zaruèi, aby vetky dohody medzi správcovskou spoloènosou alebo alternatívnym investièným
fondom alebo zahranièným alternatívnym investièným fondom a nekótovanou spoloènosou boli uzavreté za obvyklých podmienok,
c) politiku externej a internej komunikácie týkajúcu sa
nekótovanej spoloènosti, najmä ak ide o zamestnancov.
(6) Správcovská spoloènos je povinná v oznámeniach nekótovanej spoloènosti pod¾a odsekov 3 a 5
poiada predstavenstvo spoloènosti, aby bezodkladne
oznámilo zástupcom zamestnancov alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom získanie kontroly zo strany alternatívneho investièného fondu alebo zahranièného alternatívneho investièného
fondu spravovaného správcovskou spoloènosou a informácie pod¾a odsekov 3 a 5. Správcovská spoloènos
je povinná vynaloi maximálne úsilie na zabezpeèenie
toho, aby zástupcovia zamestnancov, alebo ak takíto
zástupcovia neexistujú, samotní zamestnanci boli
náleite informovaní predstavenstvom.
(7) Ak alternatívny investièný fond alebo zahranièný
alternatívny investièný fond získa jednotlivo alebo spoloène kontrolu nad nekótovanou spoloènosou, správcovská spoloènos spravujúca tento fond je povinná
sprístupni informácie o svojich zámeroch v súvislosti
s budúcim vývojom obchodnej èinnosti nekótovanej
spoloènosti a o pravdepodobných dôsledkoch týchto
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zámerov na zamestnanos vrátane vetkých podstatných zmien podmienok zamestnávania
a) nekótovanej spoloènosti,
b) akcionárom alebo spoloèníkom nekótovanej spoloènosti, ktorých identifikaèné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré mu môe poskytnú nekótovaná
spoloènos alebo register, ku ktorému má alebo
môe získa prístup správcovská spoloènos,
c) Národnej banke Slovenska.
(8) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 7 je povinná poiada predstavenstvo nekótovanej spoloènosti, aby sprístupnilo informácie pod¾a odseku 7 zástupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia
neexistujú, samotným zamestnancom nekótovanej
spoloènosti a vyvinú maximálne úsilie s cie¾om zabezpeèi, aby predstavenstvo nekótovanej spoloènosti tieto informácie sprístupnilo.
(9) Správcovská spoloènos spravujúca alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoloène kontrolu nad nekótovanou spoloènosou, je povinná
poskytnú Národnej banke Slovenska na jej iados informácie o tom ako bolo získanie kontroly financované.
(10) Ustanovenia odsekov 2, 5 a 6 a § 137b sa vzahujú aj na správcovskú spoloènos spravujúcu alternatívny investièný fond alebo zahranièný alternatívny investièný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoloène
kontrolu nad emitentom cenných papierov, ktorý nie je
nekótovanou spoloènosou, ustanovenia § 136c ods. 1
a 2 sa na tohto emitenta pouijú rovnako.
(11) Na urèenie toho, èi na emitentovi cenných papierov pod¾a odseku 10 bola získaná kontrola sa pouijú
ustanovenia osobitného predpisu.77d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 77a a 77d znejú:

77a) Èl. 110 ods. 3 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ)
è. 231/2013.
77b
) Èl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
77c
) Èl. 110 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
77d
) § 114 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

209. Za § 192 sa vkladá § 192a, ktorý znie:
§ 192a
(1) Osoba zapísaná v registri pod¾a § 31b je povinná
predklada Národnej banke Slovenska informácie o nástrojoch, do ktorých je investovaný majetok òou spravovaných alternatívnych investièných fondoch alebo
zahranièných alternatívnych investièných fondov,
o významných pozíciách a expozíciách spravovaných
alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov.
(2) Na truktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie
a termíny predkladania informácií pod¾a odseku 1 sa
pouije osobitný predpis.77e) Národná banka Slovenska
môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke
zákonov, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania informácií pod¾a odseku 1, vrátane metodiky na ich
vypracúvanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 77e znie:

77e) Èl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..
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210. V § 193 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania
s právnou subjektivitou,.
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená c) a l).
211. V § 193 odsek 6 znie:
(6) Správcovská spoloènos a neeurópska správcovská spoloènos, ktorej bolo udelené povolenie pod¾a
§ 148, sú povinné umoni úèas osôb poverených výkonom doh¾adu na rokovaní ich valného zhromadenia, ich dozornej rady, ich predstavenstva alebo vedenia poboèky neeurópskej správcovskej spoloènosti..
212. V § 196 ods. 1 a 4 sa slová právne záväzný akt
Európskej únie upravujúci kolektívne investovanie vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami právne záväzný
akt Európskej únie upravujúci kolektívne investovanie
do prevodite¾ných cenných papierov alebo právne záväzný akt Európskej únie upravujúci správcov alternatívnych investièných fondov v príslunom tvare.
213. V § 197 ods. 1 sa slová európskymi fondmi nahrádzajú slovami zahraniènými subjektmi kolektívneho investovania a slová Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov sa nahrádzajú
slovami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu
(Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov).
214. V § 198 ods. 1 sa slová § 147 a 149 nahrádzajú slovami § 142 a 144.
215. Poznámka pod èiarou k odkazu 88 znie:

88) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010..

216. V § 200 ods. 2 sa za slovo investovanie vkladajú slová do prevodite¾ných cenných papierov.
217. V § 201 ods. 2 sa slová ods. 17 nahrádzajú slovami ods. 16.
218. Za § 201 sa vkladajú § 201a a 201c, ktoré znejú:
§ 201a
(1) Doh¾ad nad dodriavaním pravidiel èinnosti (§ 48)
zahraniènou správcovskou spoloènosou s povolením
vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej
únie upravujúcim správcov alternatívnych investièných fondov a ustanovení o konflikte záujmov (§ 45a)
pri správe alternatívnych investièných fondov a distribúcií cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov v Slovenskej republike
prostredníctvom poboèky vykonáva Národná banka
Slovenska.
(2) Ak prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti s povolením pod¾a § 28a alebo neeurópskej správcovskej spoloènosti
s povolením pod¾a § 66c oznámi Národnej banke Slovenska, e správcovská spoloènos odmietla prísluné-
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mu orgánu hostite¾ského èlenského tátu poskytnú
informácie, ktoré patria do jeho pôsobnosti, alebo neprijala potrebné opatrenia, aby skonèila poruovanie
niektorého z pravidiel, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, Národná banka Slovenska, ak správcovská spoloènos poruila pravidlá, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti
a) prijme potrebné opatrenia na zabezpeèenie, aby
správcovská spoloènos poskytla príslunému orgánu hostite¾ského èlenského tátu informácie ním
poadované alebo na skonèenie protiprávneho stavu; prijaté opatrenia bezodkladne oznámi príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti,
b) poiada prísluný orgán neèlenského tátu o poskytnutie informácií, ak ide o neeurópsku správcovskú spoloènos.
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí, e zahranièná
správcovská spoloènos s povolením vydaným v súlade
s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim
správcov alternatívnych investièných fondov pri výkone èinnosti na území Slovenskej republiky poruuje
niektoré z pravidiel, ktoré spadajú do jej pôsobnosti,
poiada túto zahraniènú správcovskú spoloènos, aby
v urèenej lehote vykonala nápravu, a informuje o tom
prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu
zahraniènej správcovskej spoloènosti.
(4) Ak zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skonèila poruovanie pravidiel uvedených v odseku 3 alebo v urèenej lehote neuskutoèní nápravu, informuje Národná
banka Slovenska prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti a poiada ho o vykonanie neodkladných opatrení
potrebných na ukonèenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(5) Ak napriek opatreniam pod¾a odsekov 3 a 4 zahranièná správcovská spoloènos naïalej poruuje právne
predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na òu vzahujú, Národná banka Slovenska môe po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej
spoloènosti prija opatrenia potrebné na skonèenie
protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na
zamedzenie alebo skonèenie èinnosti zahraniènej
správcovskej spoloènosti na území Slovenskej republiky. Zahranièná správcovská spoloènos je povinná
opatrenia vykona. Ak dotknutá zahranièná správcovská spoloènos spravuje alternatívny investièný fond
pod¾a tohto zákona, na ktorého vytvorenie alebo spravovanie sa vyaduje povolenie pod¾a tohto zákona, Národná banka Slovenska môe zahraniènej správcovskej
spoloènosti odobra toto povolenie.
(6) Ak Národná banka Slovenska zistí, e zahranièná
správcovská spoloènos s povolením vydaným v súlade
s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim
správcov alternatívnych investièných fondov pri výkone èinnosti na území Slovenskej republiky poruuje
niektoré z pravidiel, ktoré nespadajú do jej pôsobnosti
informuje o tom prísluný orgán doh¾adu domovského
èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti.
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(7) Ak napriek opatreniam prijatým domovským
èlenským tátom na základe oznámenia pod¾a odseku
6 zahranièná správcovská spoloènos naïalej poruuje
právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na òu
vzahujú a táto situácia ohrozuje stabilitu finanèného
trhu v Slovenskej republike a ak je to potrebné v záujme ochrany investorov, Národná banka Slovenska
môe po predchádzajúcom informovaní prísluného
orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti prija opatrenia potrebné na ochranu investorov a stabilitu finanèného trhu
v Slovenskej republike vrátane opatrení potrebných na
zamedzenie alebo skonèenie distribúcie cenných papierov alebo majetkových úèastí alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov na území Slovenskej republiky.
(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa pouijú aj, ak Národná banka Slovenska z jasných a preukázate¾ných
dôvodov nesúhlasila s udelením povolenia neeurópskej
správcovskej spoloènosti jej referenèným èlenským
tátom.
(9) Ak Národná banka Slovenska príjme oznámenie
prísluného orgánu hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti s povolením pod¾a § 28a alebo
neeurópskej správcovskej spoloènosti s povolením
pod¾a § 66c, e táto správcovská spoloènos alebo neeurópska správcovská spoloènos pri výkone èinnosti
na území hostite¾ského èlenského tátu poruuje niektoré z pravidiel, ktoré nespadajú do jeho pôsobnosti,
Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia
na skonèenie protiprávneho stavu, a ak je to potrebné,
poiada prísluný orgán neèlenského tátu o poskytnutie dodatoèných informácií.
(10) Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru,
e prísluný orgán èlenského tátu pod¾a odsekov 1
a 7 nekonal správne, môe upozorni na túto skutoènos Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy), aby konal v rozsahu jeho právomocí pod¾a osobitného predpisu.89a)
§ 201b
(1) Národná banka Slovenska je povinná spolupracova s orgánmi doh¾adu èlenských tátov pri výkone ich
povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov vrátane výmeny informácií potrebných na tento úèel. Národná banka Slovenska je
oprávnená vyui svoje právomoci na úèely spolupráce
aj, ak sa vyetrovaný prípad netýka poruenia právneho predpisu Slovenskej republiky; ak sa výmena informácií týka osobných údajov, tieto sa uchovávajú najviac po dobu piatich rokov.
(2) Národná banka Slovenska postúpi hostite¾ským
èlenským tátom správcovskej spoloènosti kópie dohôd o spolupráci uzavretých pod¾a § 150e ods. 1
písm. b) a § 66c ods. 2 písm. e) a informácie získané od
orgánov doh¾adu z neèlenských tátov na základe týchto dohôd alebo pod¾a § 201a ods. 2 a 9.
(3) Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru,
e dohoda o spolupráci, ktorú uzavrel domovský èlen-
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ský tát zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a
§ 150e ods. 1 písm. b) a § 66c ods. 2 písm. e) nie je v súlade s poiadavkami platných regulaèných technických tandardov vydaných na základe právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov
alternatívnych investièných fondov, môe upozorni na
túto záleitos Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), aby konal v rozsahu jeho
právomocí pod¾a osobitného predpisu.89a)
(4) Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie prísluného orgánu èlenského tátu, e na území
Slovenskej republiky sa koná alebo konalo v rozpore
s ustanoveniami tohto zákona alebo právne záväzného
aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov, Národná banka Slovenska je povinná vykona doh¾ad. Národná banka Slovenska je povinná informova Európsky orgán doh¾adu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a prísluný
orgán èlenského tátu, ktorý vykonal oznámenie,
o podstatných predbených krokoch prijatých Národnou bankou Slovenska pri preverovaní oznámenia
a o výsledku konania.
(5) Ak Národná banka Slovenska má pochybnos, e
na území iného èlenského tátu sa koná alebo konalo
v rozpore s ustanoveniami právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov upozorní na túto skutoènos Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a prísluný orgán èlenského tátu.
(6) Ak Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy) poiadal v súlade s osobitným
predpisom85) Národnú banku Slovenska o prijatie opatrení v súvislosti s alternatívnymi investiènými fondmi,
zahraniènými alternatívnymi investiènými fondmi,
správcovskými spoloènosami, zahraniènými správcovskými spoloènosami a neeurópskymi správcovskými spoloènosami, Národná banka Slovenska prijme
potrebné opatrenia, ktoré
a) rieia úèinne hrozbu pre riadne fungovanie a integritu finanèného trhu alebo stabilitu celého finanèného systému v Európskej únii alebo jeho èasti, alebo
významne zlepujú spôsobilos prísluných orgánov
monitorova hrozbu,
b) nevytvárajú riziko regulaènej arbitráe,
c) nemajú kodlivý vplyv na efektívnos finanèných trhov vrátane zniovania likvidity na týchto trhoch
alebo vytvárania neistoty vo vzahu k úèastníkom
trhu spôsobom, ktorý nie je primeraný k prínosom
tohto opatrenia.
§ 201c
(1) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskemu výboru pre systémové riziká informácie týkajúce sa potenciálnych systémových
dôsledkov89a) èinnosti správcovských spoloèností alebo
zahranièných správcovských spoloèností spravujúcich
alternatívne investièné fondy alebo zahranièné alternatívne investièné fondy na stabilitu systémovo
dôleitých finanèných intitúcií a na riadne fungovanie
finanèných trhov. Informácie pod¾a prvej vety oznámi
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Národná banka Slovenska aj tým prísluným orgánom
iných èlenských tátov, v ktorých sú informácie pod¾a
prvej vety potrebné na monitorovanie a prijímanie
opatrení na zabezpeèenie stability systémovo
dôleitých finanèných intitúcií a na riadne fungovanie
finanèných trhov.
(2) Národná banka Slovenska oznamuje súhrnné informácie týkajúce sa èinností správcovských spoloèností alebo zahranièných správcovských spoloèností
spravujúcich alternatívne investièné fondy alebo zahranièné alternatívne investièné fondy Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskemu výboru pre systémové riziká za
podmienok pod¾a osobitného predpisu.89b)
(3) Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s posúdením, konaním alebo opomenutím prísluného orgánu
iného èlenského tátu v oblastiach, v ktorých právne
záväzný akt Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov vyaduje spoluprácu
alebo koordináciu medzi príslunými orgánmi z viac
ako jedného èlenského tátu, môe upozorni na túto
záleitos Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre cenné papiere a trhy) aby konal v rozsahu jeho právomocí pod¾a osobitného predpisu.88).
Poznámky pod èiarou k odkazom 89a a 89b znejú:

89a) Èl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013.
89b
) Èl. 35 nariadenia 1095/2010..

219. V § 202 ods. 1 sa slová tatút podielového fondu nahrádzajú slovami tatút alebo zakladajúce dokumenty tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
220. V § 202 ods. 6 sa za tvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej a
tvrtej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,90a) prièom od preruenia premlèania zaèína plynú
nová premlèacia lehota..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90a znie:

90a) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

221. V § 205 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) správcovská spoloènos prestala spåòa podmienky
povolenia vo vzahu k príslunému spravovanému
subjektu kolektívneho investovania a opatrenia
pod¾a § 202 ods. 1 písm. a) neviedli k náprave..
222. V § 205 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
Dòom zavedenia nútenej správy sa pozastavuje vydávanie podielových listov. Ak ide zavedenie nútenej
správy vo vzahu k zahraniènému alternatívnemu investiènému fondu, jeho cenné papiere alebo majetkové
úèasti sa nesmú distribuova na území Slovenskej republiky a èlenských tátov. Národná banka Slovenska
informuje o zavedení nútenej správy a o skutoènosti
pod¾a druhej vety prísluné orgány doh¾adu hostite¾ských tátov správcovskej spoloènosti..
223. § 206 znie:
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§ 206
Nad správcovskou spoloènosou, ktorá má v povolení
pod¾a § 28 uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3
alebo v povolení pod¾a § 28a aj výkon èinností pod¾a
§ 27 ods. 6, môe Národná banka Slovenska zavies nútenú správu pod¾a osobitného predpisu.92).
224. V § 207 ods. 5 sa slová zahranièná investièná
spoloènos vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
správcovská spoloènos v príslunom tvare.
225. V § 208 sa slová na èinnos správcovskej spoloènosti uvedený aj výkon èinnosti pod¾a § 27 ods. 3
nahrádzajú slovami uvedený aj výkon èinností pod¾a
§ 27 ods. 3 alebo ods. 6.
226. § 209 znie:
§ 209
(1) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie
pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a, dòom doruèenia rozhodnutia o odobratí povolenia správcovská spoloènos nemôe zhromaïova peòané prostriedky od
verejnosti ani vykonáva inú èinnos pod¾a tohto zákona okrem èinností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie
jej poh¾adávok a záväzkov, a bezodkladne alebo v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska odovzda majetok tuzemského subjektu kolektívneho investovania
a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe urèenej v rozhodnutí Národnej banke Slovenska pod¾a odseku 3.
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný úèinok.
(2) Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a,
vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1 ako správcovská
spoloènos pod¾a tohto zákona dovtedy, kým vyrovná
svoje poh¾adávky a záväzky a je povinná uchováva záznamy pod¾a § 41 po dobu aspoò piatich rokov.
(3) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie
pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a, súèasne rozhodne o
a) prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoloènos, ak s tým táto správcovská spoloènos vyslovila predchádzajúci písomný súhlas,
b) urèení núteného správcu pod¾a § 205 alebo
c) zruení podielových fondov spravovaných touto
správcovskou spoloènosou pod¾a § 26.
(4) Rozhodnutie o odobratí povolenia pod¾a § 28 alebo
povolenia pod¾a § 28a zale právnická osoba, ktorej
bolo odobraté toto povolenie, na uverejnenie do 30 dní
odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(5) Ak bolo odobraté povolenie pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a správcovskej spoloènosti, ktorá má
zriadenú poboèku v zahranièí, Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne túto skutoènos aj orgánu doh¾adu v táte, v ktorom bola poboèka zriadená.
(6) Odobratie povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia
pod¾a § 28a sa zapisuje do obchodného registra. Do 15
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
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o odobratí povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a
§ 28a Národná banka Slovenska zale rozhodnutie
s návrhom na zápis tejto skutoènosti súdu, ktorý vedie
obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepouije § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
(7) Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pod¾a § 28 alebo povolenia pod¾a § 28a správcovskej spoloènosti, ktorá mala
v tomto povolení uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27
ods. 3 alebo ods. 6, Národná banka Slovenska podá príslunému súdu návrh na zruenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odobraté povolenie pod¾a § 28 alebo povolenie pod¾a § 28a, a na vymenovanie
likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zruení nemôe
poui postup pod¾a § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Na túto likvidáciu sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.95)
(8) Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorej Národná banka Slovenska
odobrala povolenie pod¾a § 148, sú povinné bezodkladne ukonèi distribúciu cenných papierov alebo majetkových úèastí zahranièného alternatívneho investièného fondu na území Slovenskej republiky a sú povinné
vyrovna záväzky vo vzahu k investorom, ktorí s nimi
vstúpili do zmluvného vzahu pred odobratím povolenia pod¾a § 148; to platí aj, ak zahraniènej správcovskej
spoloènosti bolo odobraté povolenie v táte jej sídla alebo ak zahraniènému alternatívnemu investiènému fondu bolo odobraté povolenie alebo registrácia v táte,
v ktorom je usadený..
Poznámka pod èiarou k odkazu 94 sa vypúa.
227. § 210 sa dopåòa odsekmi 5 a 10, ktoré znejú:
(5) Ministerstvo financií oznámi do 22. júla 2014 Európskej komisii a Národná banka Slovenska oznámi do
22. júla 2014 Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) údaje a zmeny
v údajoch o
a) typoch alternatívnych investièných fondov alebo zahranièných alternatívnych investièných fondov,
ktorých cenné papiere alebo majetkové úèasti môu
správcovské spoloènosti alebo zahranièné správcovské spoloènosti distribuova na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
b) dodatoèných poiadavkách ustanovených nad rámec právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov.
(6) Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii,
e Slovenská republika vyuila výnimku alebo monos
vo¾by pod¾a právne záväzného aktu Európskej únie
upravujúceho správcov alternatívnych investièných
fondov ustanovených v § 47 ods. 5, § 71 ods. 3 písm. d),
§ 150f ods. 4 a § 220a ods. 6; to platí aj pre zmeny uplatòovania výnimky alebo monosti vo¾by.
(7) Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné
papiere a trhy) údaje o správcovských spoloènostiach
spravujúcich alternatívne investièné fondy alebo zahranièné alternatívne investièné fondy, informácie potrebné na posúdenie fungovania systému jednotného
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povolenia pre správcovské spoloènosti a distribúcie
cenných papierov alebo majetkových úèastí neeurópskych fondov v rozsahu poadovanom Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) a údaje o sankciách v súvislosti
s alternatívnymi investiènými fondmi alebo zahraniènými alternatívnymi investiènými fondmi alebo zmluvnými správcami.
(8) Národná banka Slovenska tvrroène oznamuje
Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy) údaje o správcovských spoloènostiach s povolením pod¾a § 28a a o zahranièných
správcovských spoloènostiach so sídlom v èlenskom
táte, ktoré spravujú alebo distribuujú cenné papiere
alebo majetkové úèasti alternatívnych investièných
fondov alebo európskych alternatívnych investièných
fondov na základe § 63a, 66a, 66b a 66f, 150b a 150d
a o správcovských spoloènostiach s povolením pod¾a
§ 28a, o zahranièných správcovských spoloènostiach
so sídlom v èlenskom táte a o neeurópskych správcovských spoloènostiach, ktoré distribuujú cenné papiere
alebo majetkové úèasti neeurópskych alternatívnych
investièných fondov na základe § 150g a 150h a ïalie
údaje potrebné na zavedenie jednotného povolenia.
(9) Národná banka Slovenska oznamuje tvrroène
Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy) údaje o správcovských spoloènostiach s povolením pod¾a § 28a a o zahranièných
správcovských spoloènostiach so sídlom v èlenskom
táte, ktoré spravujú alebo distribuujú cenné papiere
alebo majetkové úèasti alternatívnych investièných
fondov alebo európskych alternatívnych investièných
fondov na základe § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b a
66f, 150b a 150f a o správcovských spoloènostiach
s povolením pod¾a § 28a, o zahranièných správcovských spoloènostiach so sídlom v èlenskom táte
a o neeurópskych správcovských spoloènostiach, ktoré
distribuujú cenné papiere alebo majetkové úèasti neeurópskych alternatívnych investièných fondov na základe § 150g a 150h a ïalie údaje potrebné na ukonèenie národných reimov.
(10) Ministerstvo financií oznamuje roène Európskej
Komisii údaje o správcovských spoloènostiach s povolením pod¾a § 28a a o zahranièných správcovských spoloènostiach so sídlom v èlenskom táte, ktoré spravujú
alebo distribuujú cenné papiere alebo majetkové úèasti
alternatívnych investièných fondov alebo európskych
alternatívnych investièných fondov na základe § 63a
ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b a 66f, 150b a 150f
a o správcovských spoloènostiach s povolením pod¾a
§ 28a, o zahranièných správcovských spoloènostiach
so sídlom v èlenskom táte a o neeurópskych správcovských spoloènostiach, ktoré distribuujú cenné papiere
alebo majetkové úèasti neeurópskych alternatívnych
investièných fondov na základe § 150g a 150h a údaje
o dátume implementácie a uplatòovania ustanovení
o jednotnom povolení. Informácie pod¾a prvej vety obsahujú
a) informácie o mieste usadenia správcovských spoloènosti a zahranièných správcovských spoloèností,
b) identifikaèné údaje alternatívnych investièných fondov a európskych alternatívnych investièných fon-
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dov, ktoré sú spravované alebo ktorých cenné papiere alebo majetkové úèasti sú distribuované osobami
pod¾a písm. a),
identifikaèné údaje neeurópskych alternatívnych
investièných fondov spravovaných správcovskými
spoloènosami s povolením pod¾a § 28a, ktorých
cenné papiere alebo majetkové úèasti sa nedistribuujú v èlenských tátoch na základe jednotného povolenia,
identifikaèné údaje neeurópskych alternatívnych
investièných fondov spravovaných správcovskými
spoloènosami s povolením pod¾a § 28a, ktorých
cenné papiere alebo majetkové úèasti sa distribuujú
v èlenských tátoch na základe jednotného povolenia,
informáciu, èi osoby pod¾a písmena a) vykonávajú
svoju èinnos na základe jednotného povolenia alebo
na základe národného reimu,
akéko¾vek ïalie informácie potrebné na preh¾ad
o spravovaní a distribúcii cenných papierov alebo
majetkových úèastí alternatívnych investièných
fondov a zahranièných alternatívnych investièných
fondov v èlenských tátoch..

228. Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 220a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 22. júla 2013
(1) Osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala èinnos spoèívajúcu v správe alternatívnych investièných
fondov a na ktorú sa od 22.júla 2013 vyaduje povolenie pod¾a § 28a, je povinná poiada do 22. júla 2014
o udelenie povolenia pod¾a § 28a.
(2) Povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti vydané pod¾a predpisov úèinných do 21. júla 2013, ktoré
je platné k 21. júlu 2013, sa povauje za povolenie pod¾a § 28 vydané pod¾a predpisu úèinného od 22. júla
2013. Správcovské spoloènosti, zahranièné investièné
spoloènosti a zahranièné správcovské spoloènosti vykonávajúce èinnos na základe predpisov úèinných do
21. júla 2013 sú do 22. júla 2014 povinné, ak odseky 3
a 5 neustanovujú inak, prispôsobi svoju èinnos
ustanoveniam tohto zákona, ktoré ukladajú odliné
povinnosti od povinností pod¾a predpisov úèinných do
21. júla 2013; to neplatí pre ustanovenia § 125 ods. 1
písm. d) a § 130 ods. 10 a 11.
(3) Povolenia vydané zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a
§ 148 predpisu úèinného do 21. júla 2013 platné k 21.
júlu 2013 sa povauje za povolenie vydané pod¾a § 148
predpisu úèinného od 22.júla 2013. Zahranièná správcovská spoloènos alebo zahranièná investièná spoloènos je povinná do 21. júla 2014 vykona oznámenie
pod¾a § 150d a preukáza splnenie podmienok na udelenie povolenia pod¾a § 148 predpisu úèinného od 22.
júla 2013. Ak zahranièná správcovská spoloènos alebo zahranièná investièná spoloènos povinnos pod¾a
druhej vety do 21. júla 2014 nesplní, povolenie pod¾a
§ 148 zaniká k 22. júlu 2014.
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(4) Ustanovenia § 63a, 150b a 150c sa nevzahujú
na alternatívne investièné fondy alebo zahranièné alternatívne investièné fondy, na ktorých cenné papiere
bola vyhlásená verejná ponuka cenných papierov a bol
zverejnený prospekt cenných papierov96) pred 22. júlom 2013, a to poèas platnosti tohto prospektu.
(5) Správcovská spoloènos alebo iná osoba, ktorá
pred 22. júlom 2013 vykonávala èinnos spoèívajúcu
v správe uzavretých alternatívnych investièných fondov, ktoré od 22. júla 2013 u nevykonávajú iadne
ïalie investície, môe vykonáva túto èinnos bez povolenia pod¾a § 28a alebo registrácie pod¾a § 31b.
(6) Správcovská spoloènos alebo iná osoba, ktorá
pred 22. júlom 2013 vykonávala èinnos spoèívajúcu
v správe uzavretých alternatívnych investièných fondov, u ktorých lehota na upisovanie ich cenných papierov alebo majetkových úèastí pre investorov skonèila
pred 21. júlom 2011 a ktoré sú vytvorené na èasové obdobie, ktoré sa konèí najneskôr 22. júla 2016 môe naïalej spravova tieto alternatívne investièné fondy, ak
splní podmienky pod¾a § 160a, 189b, 137b a 137c .
V opaènom prípade je osoba pod¾a prvej vety povinná
predloi iados o udelenie povolenia pod¾a § 28a alebo
návrh na zápis do registra pod¾a § 31b.
(7) Ustanovenia § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b a
66f, § 150b ods. 6, § 150c ods. 5, § 150d ods. 3, § 150e
a 150f sa uplatòujú v súlade s osobitným predpisom
Európskej komisie na úèely zavedenia jednotného povolenia vydaným na základe právneho záväzného aktu
Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych
investièných fondov a a od dátumu urèenom v tomto
osobitnom predpise. Ustanovenia § 150g a 150h sa prestanú uplatòova v súlade s osobitným predpisom Európskej komisie na úèely ukonèenia národných
reimov vydaným na základe právneho záväzného aktu
Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych
investièných fondov a a od dátumu urèeného v tomto
predpise.
(8) Ustanovenie § 210 ods. 8 sa uplatòuje od 22.
júla 2013 do dátumu vydania stanoviska Európskeho
orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) k fungovaniu jednotného povolenia pre správcovské spoloènosti a zahranièné správcovské spoloènosti so sídlom v èlenskom táte a k uplatòovaniu
národných reimov. Ustanovenie § 210 ods. 9 sa uplatòuje od dátumu úèinnosti osobitného predpisu Európskej komisie na úèely zavedenia jednotného povolenia
vydaného na základe právneho záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investièných fondov do dátumu vydania stanoviska Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné
papiere a trhy) pod¾a prvej vety.
(9) Osoba, ktorá vykonáva èinnos podliehajúcu zápisu do registra pod¾a § 31b, je povinná poiada o zápis do tohto registra do 22. júla 2014.
(10) Kadý predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska na vedenie samostatnej evidencie udelený
pod¾a predpisov úèinných do 21. júla 2013 sa povauje
za povolenie udelené pod¾a predpisu úèinného od 22.
júla 2013.
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(11) Konania o udelení predchádzajúceho súhlasu
na vedenie samostatnej evidencie zaèaté pred 22. júlom 2013 sa dokonèia pod¾a predpisu úèinného od 22.
júla 2013..
(12) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
22. júlom 2013 sa dokonèia pod¾a predpisu úèinného
od 22. júla 2013 a osobitného zákona,83) prièom pre lehoty, ktoré sa pred 22. júlom 2013 ete neukonèili, platia ustanovenia predpisu úèinného od 22. júla 2013
a osobitného zákona.90a) Právne úèinky úkonov, ktoré
v konaní nastali pred 22. júlom 2013, zostávajú zachované..
Poznámka pod èiarou k odkazu 96 znie:

96) § 120 a 121 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

229. Slová peciálny podielový fond profesionálnych
investorov vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona
nahrádzajú slovami peciálny podielový fond kvalifikovaných investorov v príslunom tvare.
230. Slová Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy) v príslunom tvare.
231. Príloha è. 1 sa dopåòa iestym bodom, ktorý
znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ
z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investièných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES
a 2009/65/ES a nariadení (ES) è. 1060/2009 a (EÚ)
è. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011)..
232. Príloha è. 2 sa dopåòa deviatym bodom, ktorý
znie:
9. Osobitné údaje, ak
a) je pod¾a tatútu podielového fondu povolené
pouíva postupy a nástroje na úèely efektívneho
riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2,
b) investiènou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,
c) správcovská spoloènos v súvislosti s derivátmi
uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku alebo je zábezpeka prijatá v rámci
pouívania postupov a nástrojov na úèely efektívneho riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2 tandardného fondu obchodovaného na burze..
233. Príloha è. 3 sa dopåòa bodom 11, ktorý znie:
11. Osobitné údaje, ak
a) investiènou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu,
b) je pod¾a tatútu podielového fondu povolené
pouíva postupy a nástroje na úèely efektívneho
riadenia investícií pod¾a § 100 ods. 2..
Èl. II
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 zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
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è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 505/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z. a zákona è.132/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
c) cenné papiere alebo majetkové úèasti subjektov kolektívneho investovania,.
2. § 125 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Náleitosti iadosti o schválenie prospektu
môe ustanovi Národná banka Slovenska opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov..
3. § 126 a 130 sa vypúajú.
Poznámky pod èiarou k odkazom 104 a 106 sa vypúajú.
4. V § 145 ods. 2 sa èíslo 14 nahrádza èíslom 15.
5. Za § 173r sa vkladá § 173s, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 173s
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 22.júla 2013
(1) Vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý vykonával èinnos pod¾a predpisov úèinných
do 21. júla 2013, je povinný do 22. júla 2014
a) poiada o prísluné povolenie alebo poiada o zápis do registra správcov pod¾a osobitného zákona,126)
alebo
b) ukonèi èinnos ako vyhlasovate¾ verejnej ponuky
majetkových hodnôt a vyplati investorom od nich
zhromadené peòané prostriedky vrátane alikvotnej èasti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote
ustanovenej v prospekte investície.
(2) Ak Národná banka Slovenska zamietne iados
o povolenie alebo registráciu pod¾a odseku 1 písm. a), je
vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt povinný do iestich mesiacov ukonèi èinnos ako vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplati
investorom od nich zhromadené peòané prostriedky
vrátane alikvotnej èasti ponúkanej majetkovej hodnoty
v lehote ustanovenej v prospekte investície.
(3) Vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt nemôe od 22. júla 2013 verejne ponúka majetkové hodnoty. Vyhlasovate¾ verejnej ponuky nemôe od
22.júla 2013 zmeni podmienky vyhlásenej verejnej ponuky majetkových hodnôt.
(4) Na vyhlasovate¾a verejnej ponuky majetkových
hodnôt sa vzahujú ustanovenia predpisov úèinných
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do 21. júla 2013 týkajúce sa dodriavania schváleného
prospektu investície a informaèných povinností..
Poznámka pod èiarou k odkazu 126 znie:

126) § 28a a 31b zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona è. 206/2013 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona
è. 352/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 62 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a
osobitného zákona,43a) prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. Nedostatky
uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa
povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného zákona.43b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

43a) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
43b
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

2. V § 78 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety sa
preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,43a) prièom od
preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia
lehota. a v druhej vete sa nad slovom zákona odkaz 58a nahrádza odkazom 43b.

ním sa tie môe ustanovi hodnota poplatkov alebo
sadzba poplatkov za pridelenie identifikátora príjemcu inkasa a môu sa ustanovi aj podrobnosti
o týchto poplatkoch, spôsob výpoètu ich hodnoty
a podrobnosti o platení týchto poplatkov..
5. V § 98 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Národná banka Slovenska na základe písomnej
iadosti poskytovate¾a platobných sluieb pride¾uje
identifikátor príjemcu inkasa na úèely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách, ako aj
vedie register identifikátorov príjemcov inkás a môe
vies osobitný register zneuitých identifikátorov príjemcov inkás, Národná banka Slovenska môe aj bez
súhlasu príjemcu inkasa vyuíva údaje z týchto registrov pri výkone svojich úloh, èinností a pôsobnosti pod¾a tohto zákona a osobitného zákona40) a aj bez súhlasu
príjemcu inkasa môe sprístupòova údaje z týchto registrov poskytovate¾om platobných sluieb. Na úèely
predkladania iadostí poskytovate¾a platobných sluieb
o pridelenie identifikátorov príjemcu inkasa a zasielania pridelených identifikátorov príjemcu inkasa je poskytovate¾ platobných sluieb povinný oznámi Národnej
banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ïalie
potrebné údaje pod¾a poiadaviek Národnej banky Slovenska..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
6. Za § 101d sa vkladá § 101e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 101e
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 22. júla 2013

Poznámka pod èiarou k odkazu 58a sa vypúa.
3. V § 86 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety sa
preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,43a) prièom od
preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia
lehota. a v druhej vete sa nad slovom zákona odkaz 58a nahrádza odkazom 43b.
4. V § 96 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) postup pri poadovaní a pride¾ovaní identifikátora
príjemcu inkasa na úèely vykonávania inkás v rámci
jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), náleitosti
iadosti o pridelenie identifikátora príjemcu inkasa;
pravidlá o vedení a pouívaní registra identifikátorov
príjemcov inkás a osobitného registra zneuitých
identifikátorov príjemcov inkás, ako aj rozsah, spôsob a podmienky poskytovania údajov do týchto registrov a sprístupòovania údajov z týchto registrov
a spôsob technického zabezpeèenia ochrany poskytovaných a sprístupòovaných zdrojov; týmto opatre-
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Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred 22. júlom
2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a osobitného zákona,39) prièom pre lehoty, ktoré sa pred 22. júlom 2013 ete
neukonèili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného
zákona.43a) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 22. júlom 2013, zostávajú zachované..
Èl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 547/2011 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 22. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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207
ZÁKON
z 20. júna 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákona è. 276/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 286/2009 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z. a zákona è. 414/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 8b sa citácia
§ 23 ods. 3 zákona è. 313/1999 Z. z. o geologických
prácach a o tátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z. nahrádza citáciou § 26 ods. 4 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)..
2. V § 3 písmeno s) znie:
s) peòané prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo zneèisujúcich látok,9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 10 ods. 10, § 16 ods. 8 a § 18 ods. 7 a 9 zákona
è. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
t) finanèné prostriedky Európskej únie,.
Doterajie písmeno t) sa oznaèuje ako písmeno u).
4. V poznámke po èiarou k odkazu 9a sa slová
è. 409/2001 Z. z. nahrádzajú slovami è. 409/2011 Z. z..
5. V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:
h) úhradu nákladov súvisiacich s ochranou ivotného
prostredia za sluby vo verejnom záujme na základe
rozhodnutia ministra,.
6. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a s), ktoré
znejú:
o) úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpoètu a s urèovaním výky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúanie odpadových vôd pod¾a
osobitného predpisu,11b)
p) nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na
základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,

q) odstraòovanie následkov po banskej èinnosti a zabezpeèenie alebo likvidáciu starých banských diel
pod¾a osobitného predpisu,11c)
r) podporu obhospodarovania lesov pokodených
imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaaením alebo s vysokým emisným zaaením,
s) vykonanie opatrení na ochranu lesov pred írením
kodlivých èinite¾ov z území, v ktorých je vykonanie
opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11b a 11d znejú:

11b) § 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka neregulovaných platieb, výka poplatkov a podrobnosti súvisiace so
spoplatòovaním uívania vôd.
11c
) § 35 ods. 4 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
11d
) § 28 ods. 2 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch..

7. V § 4 ods. 2 sa slová svojej internetovej stránke
nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
8. V § 4 ods. 2 a 3 sa za slová a) a e) vkladajú slová
a i) a n).
9. V § 4 odsek 7 znie:
(7) Prostriedky fondu na úèely uvedené v odseku 1
písm. d) sa kadoroène poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedolo k ohrozeniu ivota alebo zdravia
¾udí alebo k pokodeniu ivotného prostredia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a sa vypúa.
10. § 4 sa dopåòa odsekmi 8 a 12, ktoré znejú:
(8) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov na úèely úhrady pod¾a odseku 1 písm. o) doruèí
ministrovi do 15. mája oznámenie o výke poplatkov za
odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci
kalendárny rok, ktoré odvedie fondu pod¾a osobitného
predpisu,12a) upravenej o roèné zúètovanie nedoplatkov
a preplatkov pod¾a osobitného predpisu.12b)
(9) Minister písomným rozhodnutím urèí výku
úhrady pod¾a odseku 1 písm. o) najviac vo výke 10 %
zo sumy uvedenej v oznámení pod¾a odseku 8. Fond
úhradu pod¾a odseku 1 písm. o) uhradí do 30 dní odo
dòa doruèenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(10) Prostriedky fondu na úèely uvedené v odseku 1
písm. p) sa urèia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo
výke príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek
(AAU) pod¾a osobitného predpisu.12c)
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(11) O rozírení pecifikácie èinností na poskytnutie
prostriedkov fondu na úèely uvedené v odseku 1
písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom
hospodárstva Slovenskej republiky.
(12) O rozírení pecifikácie èinností na poskytnutie
prostriedkov fondu na úèely uvedené v odseku 1 písm. r)
a s) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12c znejú:

12a) § 79 ods. 7 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12b
) § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 755/2004 Z. z.
12c
) § 10 ods. 10 zákona è. 414/2012 Z. z..

11. V § 5 ods. 4 sa slová osobitnom úète nahrádzajú
slovami osobitných úètoch.
12. V § 5 ods. 5 sa slovo záruky nahrádza slovom
zábezpeky.
13. V § 5 ods. 7 sa za slová písm. a) vkladajú slová
a i) a n).
14. V § 6 ods. 1 sa za slová a) a d) vkladajú slová
a i) a n).
15. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Postup poskytovania podpory
(1) iadate¾, ktorý iada o podporu pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a d) a i) a n), podáva písomnú iados o podporu, ktorá obsahuje
a) názov alebo obchodné meno a sídlo iadate¾a, jeho
identifikaèné èíslo, meno a priezvisko tatutárneho
zástupcu a ak má, aj telefónne èíslo a e-mailovú adresu, ak je iadate¾om právnická osoba,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo a ak má,
aj telefónne èíslo a e-mailovú adresu, ak je iadate¾om fyzická osoba; ak je iadate¾om fyzická
osoba-podnikate¾, uvedie aj obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
c) miesto a èas realizácie projektu s uvedením mesiaca
a roka zaèatia a skonèenia projektu a struèný opis
projektu,
d) výku poadovaných prostriedkov,
e) druh podpory,
f) výku celkových rozpoètovaných nákladov na projekt,
g) výku nákladov na projekt vynaloených ku dòu podania iadosti,
h) zdôvodnenie úèelnosti projektu z h¾adiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami
a cie¾mi stratégie tátnej environmentálnej politiky,
i) opis a prínosy projektu,
j) opis financovania projektu,
k) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
z poadovanej podpory vo forme úveru,
l) návrh na zabezpeèenie záväzkov, ak ide o iados
o podporu vo forme úveru,
m) prílohy pod¾a § 13 písm. b).
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(2) iadate¾, ktorý iada o podporu pod¾a § 4 ods. 1
písm. e), podáva písomnú iados o podporu, ktorá obsahuje
a) oznaèenie iadate¾a,
b) opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej
následkov,
c) predbené vyèíslenie kody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d) výku poadovanej podpory.
(3) iados o podporu formou dotácie musí iadate¾
doruèi fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpoètového roka okrem iadosti o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a e) a iadosti o podporu novej èinnosti doplnenej pod¾a poslednej vety § 4 ods. 2. iadosti
o podporu formou úveru pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a d)
a i) a n) podáva iadate¾ fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4) Fond vedie evidenciu podaných iadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických
osôb len v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. b) a len na
úèely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory pod¾a tohto zákona.
(5) Ak iados o podporu neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 1 písm. a) a l), fond iados o podporu nezaradí do zoznamu iadostí o podporu. Ak iados o podporu neobsahuje prílohy pod¾a odseku 1 písm. m), fond
vyzve iadate¾a, aby v lehote urèenej fondom iados
o podporu doplnil. iados o podporu, ktorú iadate¾
v tejto lehote nedoplní, fond nezaradí do zoznamu iadostí o podporu. Zoznam iadostí o podporu obsahuje
úplné, formálne a vecne správne iadosti o podporu.
Zoznam iadostí o podporu je podkladom na rokovanie
rady fondu a ministra.
(6) Fond na základe písomného rozhodnutia ministra
o poskytnutí podpory a po doruèení dokladov pod¾a § 13
písm. b) a osobitných predpisov,19a) ktoré sú potrebné na
uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so iadate¾om písomnú zmluvu o poskytnutí podpory.
(7) Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní
ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku
a fond na svojom webovom sídle. Rozhodnutia o poskytnutí podpory pre fyzické osoby sa nezverejòujú, ale
fond ich doruèuje iadate¾ovi.
(8) Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9) Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie
o poskytnutí podpory sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10) Podpora sa neposkytne iadate¾ovi, ktorý
a) poruil finanènú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b) je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená retrukturalizácia, alebo je v ozdravnom reime alebo v nútenej
správe pod¾a osobitného predpisu,21) alebo
c) nespåòa podmienky ustanovené týmto zákonom
a veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
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(11) Postup pod¾a odseku 1 písm. i) a m) a odsekov 3
a 5 sa nevzahuje na iadate¾a, ktorým je právnická
osoba v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva, a na
úèely pod¾a § 4 ods. 1 písm. h) aj na iadate¾a, ktorým je
právnická osoba v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 21 znejú:

19a) Napríklad § 409 a 470 a § 536 a 565 Obchodného zákonníka, § 588 a 627 a § 631 a 656 Obèianskeho zákonníka, § 66
zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov,
§ 42 ods. 8 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 11 a § 108 a 165 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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20. V § 11 ods. 4 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
21. V § 12 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
22. V § 13 písmeno b) znie:
b) náleitostiach príloh iadosti o podporu, spôsobe
kontroly formálnej správnosti a úplnosti iadosti
o podporu a o dokladoch potrebných na uzavretie
zmluvy o poskytnutí podpory..
23. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. augusta 2013

16. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) postup a spôsob vrátenia finanèných prostriedkov
pri nedodraní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory a nepouitých finanèných prostriedkov..

iados o poskytnutie podpory pod¾a § 9, ktorá bola
podaná do 31. júla 2013, je iadate¾ povinný doplni do
31. októbra 2013 pod¾a § 9 úèinného od 1. augusta
2013..

17. V § 10 ods. 2 písm. c) sa slovo záruky nahrádza
slovom zábezpeky.

Èl. II

18. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Fond vykonáva následnú finanènú kontrolu hospodárenia s poskytnutou podporou a kontrolu dodriavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory pod¾a
osobitného predpisu.22a).

Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 205/2004 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 454/2007 Z. z. zákona
è. 515/2008 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z. a zákona è. 408/2011 Z. z. sa mení
takto:

Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 11 a 12 zákona è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

19. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak iadate¾ pri pouití poskytnutej podpory poruí finanènú disciplínu, fond postupuje pod¾a osobitného predpisu.22b).

V § 58 ods. 3 sa slová Environmentálneho fondu
s výnimkou nahrádzajú slovami organizácie ochrany
prírody okrem.
Èl. III

Poznámka pod èiarou k odkazu 22b znie:

Úèinnos

22b) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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208
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mlieènych výrobkov pre deti v materských
kolách, pre iakov na základných kolách a pre iakov na stredných kolách v znení
neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mlieènych výrobkov pre deti v materských kolách,
pre iakov na základných kolách a pre iakov na stredných kolách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 275/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 237/2012 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 sa za slovo agentúre vkladá èiarka a slová v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe a dopåòa sa táto veta: Elektronické podanie
iadosti musí by podpísané elektronickým podpisom,
zaruèeným elektronickým podpisom alebo do troch
pracovných dní potvrdené listinnou podobou..
2. V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo parametrov vkladajú slová zistených akreditovanými metódami.
3. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) kópia zmluvy uzavretej medzi uchádzaèom pod¾a odseku 2 písm. c) a subjektom zabezpeèujúcim skladovanie a prepravu mlieènych výrobkov o tom, e tento
umoní vykonanie kontroly pod¾a § 4 ods. 5 a pod¾a
osobitných predpisov.16b).

Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 11 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
Èl. 15 nariadenia (ES) è. 657/2008..

4. V § 3 ods. 5 písm. a) sa slová písomnej alebo elektronickej forme nahrádzajú slovami listinnej podobe
alebo elektronickej podobe.
5. V § 3 ods. 6 sa vypúa slovo písomne.
6. V § 3 ods. 7 sa za slovo agentúre vkladajú slová
v listinnej podobe alebo elektronickej podobe a za slová písm. a) a f) sa vkladajú slová a m).
7. V § 3 ods. 8 sa slová príchute ochutených nahrádzajú slovom sortimentu.
8. V § 4 ods. 1 sa slová svojej internetovej stránke
nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
9. V § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa slová elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe nahrádzajú slovami v elektronickej podobe alebo listinnej
podobe.
10. V § 4 ods. 3 sa vypúa písmeno b). Súèasne sa
zruuje oznaèenie písmena a).
11. § 4 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Uchádzaè pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) zabezpeèí, aby
skladovanie a preprava mlieènych výrobkov boli vykonané pod¾a osobitného predpisu.19c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19c znie:

19c) § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. V § 3 ods. 1, 5 a 7, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b)
sa slovo tlaèive nahrádza slovom formulári.
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13. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEÈNYCH VÝROBKOV POD¼A § 2 ods. 2

P. è.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Názov výrobku

plnotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
plnotuèné mlieko
neochutené,
pasterizované
polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
polotuèné mlieko
neochutené,
pasterizované
polotuèné mlieko
ochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
polotuèné mlieko
ochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
polotuèné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
polotuèné mlieko
ochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
zakysané mlieko
zakysané mlieko
zakysané mlieko
acidofilné mlieko 3,6 %
acidofilné mlieko 1 %
acidofilné mlieko 1 %
bifidový cmar
neochutený

Mnostvo
na iaka
a deò

Podpora
z národných
zdrojov
s DPH
v eurách

Najvyia
úhrada
platená
iakom
s DPH
v eurách

kartón 1 l

250 ml

0,0953

0,06

I

kartón/vrecko/f¾aa
1l

250 ml

0,0953

0,05

I

kartón 1 l

250 ml

0,0953

0,04

I

kartón/vrecko/f¾aa
1l

250 ml

0,0953

0,05

I

kartón 1 l

250 ml

0,1178

0,10

I

kartón 250 ml

250 ml

0,1178

0,19

I

kartón 250 ml

250 ml

0,1216

0,28

I

téglik 200 ml

200 ml

0,0942

0,18

I

téglik 200 ml

200 ml

0,1226

0,28

I
I
I
I
I
I

téglik 200 ml
téglik 200 g
téglik 250 g
téglik 230 ml
téglik 250 ml
téglik 250 g

200 ml
200 g
250 g
230 ml
250 ml
250 g

0,0942
0,0915
0,1143
0,1084
0,1178
0,1143

0,19
0,19
0,21
0,16
0,16
0,16

I

téglik 250 g

250 g

0,1143

0,17

Kategória
pod¾a prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
è. 966/2009

Druh a ve¾kos
balenia

I
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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jogurt biely
jogurt biely
jogurt biely
jogurt biely
tvarohový dezert
jogurt ochutený
jogurt ochutený
jogurt ochutený
jogurt ochutený
jogurtové mlieko
bifidový cmar ochutený
tvaroh hrudkovitý
polotvrdý zrejúci
stredne tuèný syr 30 %
polotvrdý zrejúci
plnotuèný syr 45 %
polotvrdý zrejúci
plnotuèný syr 45 %,
plátky
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I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III

téglik 125 g
téglik 135 g
téglik 145 g
téglik 150 g
téglik 80 g
téglik 125 g
téglik 145 g
téglik 150 g
téglik 150 ml
téglik 200 ml
téglik 250 g
téglik 250 g

125 g
135 g
145 g
150 g
80 g
125 g
145 g
150 g
150 ml
200 ml
250 g
85 g

0,0626
0,0676
0,0711
0,0751
0,0450
0,0637
0,0739
0,0765
0,0788
0,1050
0,1275
0,0944

0,18
0,23
0,24
0,26
0,33
0,23
0,28
0,27
0,27
0,23
0,22
0,12

V

fólia 1000  2 800 g

30 g

0,0850

0,05

V

fólia 1000  2 800 g

30 g

0,0900

0,10

V

tácka 100 g

30 g

0,0900

0,10.

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. augusta
2013.

Robert Fico v. r.
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209
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 20. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní mnostva vody dodanej verejným
vodovodom a mnostva vypúaných vôd, o spôsobe výpoètu mnostva vypúaných
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných èíslach spotreby vody

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 29 ods. 9 zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní mnostva vody dodanej verejným
vodovodom a mnostva vypúaných vôd, o spôsobe výpoètu mnostva vypúaných odpadových vôd a vôd
z povrchového odtoku a o smerných èíslach spotreby
vody sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: za
obdobie jedného roka.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 5 písm. c) a § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 431/2004 Z. z..

3. V § 3 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: Na urèenie mnostva vody prostredníctvom smerných èísel
spotreby vody odberate¾ predkladá na uzavretie zmluvy
o dodávke vody informácie potrebné na tento výpoèet.
Urèenie mnostva vody prostredníctvom smerných èísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob
tohto urèovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté odberate¾om, ktoré sú potrebné na ich urèenie, a to odo
dòa oznámenia týchto zmien odberate¾om vlastníkovi
verejného vodovodu alebo prevádzkovate¾ovi verejného
vodovodu..
4. V § 3 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Ak sa mnostvo vody dodanej verejným vodovodom urèuje smernými èíslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratie ako
obdobie jedného roka alebo ak odberate¾ vody na základe písomnej iadosti podanej poèas kalendárneho
roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú èas zo
smerných èísel spotreby vody, hodnoverne preukáe,
e sa dlhodobo nezdriaval v mieste trvalého bydliska
minimálne poèas 90 dní za rok, urèí sa odobrané mnostvo vody pomernou èasou zo smerných èísel spotreby
vody.
(11) Smerné èísla spotreby vody mono poui aj na

urèenie èasti mnostva odobranej vody odberate¾om
alebo koneèným spotrebite¾om na úèely dohodnuté
v zmluve o dodávke vody..
5. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Za urèujúce miesto merania mnostva odpadových vôd vypúaných do verejnej kanalizácie sa povauje ten prieèny profil kanalizaènej prípojky, ktorým
preteká vetka odpadová voda odvádzaná kanalizaènou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovate¾ verejnej kanalizácie a producent odpadových
vôd vypúaných do verejnej kanalizácie (ïalej len
producent) nedohodnú inak..
6. § 5 znie:
§ 5
(1) Ak sa mnostvo odpadových vôd vypúaných do
verejnej kanalizácie nemeria a mnostvo vody tvorí len
voda odobraná z verejného vodovodu, urèí sa mnostvo
vypúaných odpadových vôd pod¾a § 3.
(2) Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja
producenta a mnostvo odpadových vôd vypúaných
do verejnej kanalizácie sa nemeria urèeným meradlom,
mnostvo odpadových vôd sa urèuje
a) pod¾a odpoètu meradla,1) ktoré meria mnostvo
odobranej vody z vlastného zdroja; toto meranie zabezpeèuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovate¾ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak,
b) pod¾a smerných èísel spotreby vody, ak sa mnostvo
vody odobranej z vlastného zdroja nemeria.
(3) Ak sa mnostvo odpadových vôd vypúaných do
verejnej kanalizácie nemeria a mnostvo vody tvorí
voda odobraná z rôznych zdrojov vody, urèí sa mnostvo odpadových vôd vypúaných do verejnej kanalizácie súètom
a) mnostiev meranej odobranej vody, ak sa mnostvo
odobranej vody z rôznych zdrojov vody meria, prièom sa primerane uplatnia ustanovenia odseku 2
písm. a), § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6,
b) mnostiev meranej odobranej vody a urèeného
mnostva vody, ak sa mnostvo odobranej vody meria len z jedného zdroja vody alebo z viacerých zdrojov vody, a to spôsobom pod¾a
1. mnostiev meranej odobranej vody pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6 a urèeného
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mnostva vody pod¾a odseku 2 písm. b) alebo odseku 7, alebo
2. urèeného mnostva vody pod¾a § 3 ods. 6 a 9
a mnostiev meranej odobranej vody pod¾a odseku 2 písm. a) alebo odseku 7; pre bytový fond platí, e tento súèet mnostiev meranej a urèenej
spotreby vody na úèely spoplatnenia je maximálne do výky vypoèítaného mnostva pod¾a smerných èísiel spotreby vody pod¾a prílohy è. 1 a ak je
mnostvo meranej odobranej vody väèie ako takto vypoèítané mnostvo smerných èísiel spotreby
vody, platí údaj z meradla,
c) mnostiev urèenej odobranej vody pod¾a odseku 2
písm. b) alebo odseku 7 a § 3 ods. 6 a 9, ak sa mnostvo odobranej vody z týchto zdrojov vody nemeria;
pre bytový fond platí vypoèítané mnostvo vody pod¾a smerných èísiel spotreby vody pod¾a prílohy è. 1.
(4) Ak nie je v cene za externú dodávku teplej úitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a èistenie mnostva teplej úitkovej vody verejnou kanalizáciou,
k mnostvu odpadových vôd vypúaných do verejnej
kanalizácie urèených pod¾a odsekov 1 a 3 sa pripoèíta
skutoèné mnostvo externe dodanej teplej úitkovej
vody.
(5) Z nameraného mnostva vody dodanej z verejného
vodovodu alebo z vlastného zdroja vody producenta
alebo z vypoèítaného mnostva vypúaných odpadových vôd sa odpoèíta mnostvo vody, ktoré preukázate¾ne tvorí súèas produktu, alebo mnostvo vody spotrebované v priebehu technologického procesu výroby
bez vypustenia do verejnej kanalizácie, alebo sa odpoèíta súèet týchto dvoch moností, ak mnostvo vody
takto urèenej na odpoèítanie je väèie ako 3 m3 mesaène alebo 36 m3 roène.
(6) Údaj z merania urèitej èasti mnostva odpadových
vôd meraného producentom v rámci pozemku, vnútorných kanalizaèných rozvodov objektu alebo stavby na
vlastné náklady môe slúi na urèenie èasti mnostva
odpadových vôd, ak spåòa podmienky pod¾a osobitných
predpisov1) a ak je to dohodnuté v zmluve o odvádzaní
odpadových vôd.
(7) Ak mnostvo odpadových vôd vypúaných do verejnej kanalizácie pod¾a odsekov 1 a 6 alebo pod¾a § 4
nemono urèi, ich mnostvo urèí prevádzkovate¾ verejnej kanalizácie pod¾a
a) údajov z obdobnej èinnosti alebo prevádzky,
b) spotreby vody v porovnate¾nom období,
c) dohody medzi vlastníkom verejnej kanalizácie alebo
prevádzkovate¾om verejnej kanalizácie a producentom, alebo
d) kombinácií spôsobov pod¾a písmen a) a c).
(8) Urèenie mnostva vypúaných odpadových vôd
do verejnej kanalizácie sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob urèovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté producentom, ktoré sú potrebné na ich urèenie, a to odo
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dòa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi
verejnej kanalizácie alebo prevádzkovate¾ovi verejnej
kanalizácie.
(9) Ak sa mnostvo odpadových vôd vypúaných do
verejnej kanalizácie urèuje smernými èíslami spotreby
vody a ak je ich produkcia kratia ako jeden rok alebo
ak ich producent na základe písomnej iadosti podanej
poèas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok
na pomernú èas zo smerných èísel spotreby vody, hodnoverne preukáe, e sa dlhodobo nezdriaval v mieste
trvalého bydliska minimálne poèas 90 dní za rok, urèí
sa produkované mnostvo odpadových vôd vypúaných do verejnej kanalizácie pomernou èasou zo smerných èísel spotreby vody..
7. V § 6 ods. 2 sa slová Prevádzkovate¾ verejnej
kanalizácie nahrádzajú slovami Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovate¾ verejnej kanalizácie.
8. V § 6 sa odsek 3 vypúa.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
9. V § 6 ods. 3 písm. a) sa slovo vpuste nahrádza
slovom vpusty.
10. V § 6 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Mnostvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypoèíta súèinom daných plôch nehnute¾nosti a im prislúchajúcich odtokových súèinite¾ov pod¾a druhu povrchu plôch
zaradených v kategóriách A a C a roèným priemerom
z dlhodobého zrákového úhrnu pre danú lokalitu pod¾a údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpeèujúca hydrologickú a meteorologickú slubu.2) Hodnota
roèného priemeru z dlhodobého zrákového úhrnu pre
danú lokalitu sa vo výpoète mnostva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na úèely spoplatnenia aktualizuje kadoroène.
(5) Spôsob výpoètu mnostva odpadových vôd z povrchového odtoku je uvedený v prílohe è. 2. Údaje na
tento výpoèet poskytne producent vlastníkovi verejnej
kanalizácie alebo prevádzkovate¾ovi verejnej kanalizácie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 zákona è. 201/2009 Z. z. o tátnej hydrologickej slube
a tátnej meteorologickej slube v znení zákona
è. 39/2013 Z. z..

11. § 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Vo výpoète mnostva vôd z povrchového odtoku
odvádzaných do verejnej kanalizácie, ktorý je uvedený
v zmluve o odvádzaní týchto vôd, sa údaje o ve¾kosti
alebo druhu povrchu plôch tvoriacich nehnute¾nos
aktualizujú pri kadej zmene, a to odo dòa oznámenia
týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovate¾ovi verejnej kanalizácie..
12. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 397/2003 Z. z.

SMERNÉ ÈÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY
I. BYTOVÝ FOND
Poloka
èíslo
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.

Druh spotreby vody
byty a domy1)
so spoloènými výtokmi vody (s teèúcou studenou vodou mimo
bytu alebo domu)
so samostatnými výtokmi vody (s teèúcou studenou vodou v byte
alebo dome) a bez WC a bez kúpe¾ne
byty a domy1)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s teèúcou
studenou vodou v byte alebo dome)
so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpe¾òou
(so sprchovacím kútom/s vaòou a s lokálnou prípravou teplej vody)
byty a domy1)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpe¾òou
(so sprchovacím kútom/s vaòou a s externou dodávkou teplej
vody)2)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpe¾òou
(so sprchovacím kútom/s vaòou a s lokálnou prípravou teplej
vody)
rekreaèné chaty, záhradné domèeky a iné

Smerné èísla spotreby vody
12,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
19,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
28,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
34,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
Spotreba sa vypoèíta ako pri
polokách è. 1 a 3
s prihliadnutím na dåku
uívania v priebehu roka
a s primeraným uplatnením
poloiek v èastiach IX a X.

Poznámky:

+ IX + X Ak je uívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s vyuívaním záhrad, zvýi sa hodnota vypoèítaného smerného èísla primerane o hodnoty uvedené v èastiach IX a X.
1
) Na jedného obyvate¾a bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne tyrmi bytmi sa pripoèítava 1 m3 na spotrebu spojenú
s oèistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s oèistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú
samostatnými polokami, ktoré nespadajú pod bytový fond.
2
) Ak nie je v cene za dodávku teplej úitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a èistenie tohto mnostva verejnou kanalizáciou, pripoèíta sa k mnostvu odpadových vôd vypúaných do verejnej kanalizácie skutoèné mnostvo externe dodanej teplej úitkovej vody.

II. VEREJNÉ BUDOVY
Poloka
èíslo
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2

Druh spotreby vody
kancelárske budovy, úrady, intitúcie a iné obdobné zariadenia3)
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
materské koly a jasle s dennou prevádzkou4)
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne

Smerné èísla spotreby vody
7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
16,4 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
14,6 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
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6.3
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
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v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
základné a stredné koly4)
v budove s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
druiny, kluby mládee a podobné zariadenia4)
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
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7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

6,3 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B
8,1 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B
6,3 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B

3,2 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B
4,0 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B
3,2 m3 . osoba-1. rok-1 + A + B

Poznámky:
3

) Smerné èíslo spotreby vody urèené na rok je urèené na poèet 250 pracovných dní v roku. Pri inom roènom reime prevádzky sa smerné
èíslo primerane upraví.
4
) Smerné èíslo spotreby vody urèené na rok je urèené na poèet 200 pracovných dní v roku. Pri inom roènom reime prevádzky sa smerné
èíslo primerane upraví.
A Smerné èísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripoèítajú, ak sú súèasou budovy, pod¾a èasti BYTOVÝ FOND.
B Pripoèítajú sa smerné èísla spotreby vody za kuchyòu, napríklad vývarovòa, výdajòa jedál, jedáleò pod¾a èasti ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBÈERSTVENIE.

III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUIEB
Poloka
èíslo
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
12.2
12.3
13.

Druh spotreby vody
zdravotné strediská, ambulancie
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
spotreba na 1 oetrovanú osobu v dennom priemere za rok
dojèenské ústavy
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
lekárne
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
tátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice
v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
lieèebne dlhodobo chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane
stravovania, kuchyne, bez lieèebných zariadení)

Smerné èísla spotreby vody
10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
16,5 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
2,0 m3
33,7 m3 . diea-1 .
(zamestnanec-1) . rok-1
51,2 m3 . diea-1 .
(zamestnanec-1) . rok-1
33,7 m3 . diea-1 .
(zamestnanec-1) . rok-1
11,8 m3 . zamestnanec-1. rok-1
16,4 m3 . zamestnanec-1. rok-1
11,8 m3 . zamestnanec-1. rok-1

13,6 m3 . zamestnanec-1. rok-1
19,1 m3 . zamestnanec-1. rok-1
13,6 m3 . zamestnanec-1. rok-1
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13.1
13.2
13.3
14.
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v objektoch s výtokmi vody a WC
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC
a s teèúcou teplou vodou dodanou externe2)
rehabilitácia, rehabilitaèný bazén, sauna
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33,0 m3 . lôko-1. rok-1
45,0 m3 . lôko-1. rok-1
33,0 m3 . lôko-1. rok-1
Pre jednotlivé zariadenia sa
urèí spotreba pod¾a príslunej
normy na prevádzku
vyuívaného zariadenia.

IV. KULTÚRA, VYUÍVANIE VO¼NÉHO ÈASU
Poloka
èíslo
15.
16.

17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7

Druh spotreby vody
multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoroènou
prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)
klubovne, spoloèenské alebo kultúrne miestnosti,
prednákové siene, kninice, èitárne, tudovne a múzeá
telocvièòa, portovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umývadlá,
monos sprchovania teplou vodou)
1 návtevník v dennom priemere za rok5), 6)
WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za
rok5), 6)
polievanie antukových ihrísk krytých
polievanie antukových ihrísk nekrytých
polievanie trávnatých ihrísk na 100 m2
golfové ihrisko 18-jamkové so zavlaovaním greenu, odpalísk
a ferveja

Smerné èísla spotreby vody
0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
súèet:
12,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
+1,8 m3 . návtevník-1 . rok-1

6,0 m3
2,0 m3
230,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
460,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
20,0 m3 . deò prevádzky-1
22 500,0 m3 . rok-1

Poznámky:
5
6

) Denným priemerom za rok sa rozumie poèet návtevníkov za rok vydelený 365.
) Ak sa nedá preukáza poèet návtevníkov alebo divákov, ich poèet sa urèí ako desatina kapacity zariadenia pre návtevníkov alebo divákov.

V. Hotely, Ubytovne, internáty
Poloka
èíslo
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
19.
19.1
19.2

Druh spotreby vody
hotely a penzióny (iba ubytovanie)
väèina izieb je bez kúpe¾ne (spàch), WC je na chodbe
väèina izieb má WC a kúpe¾òu s teèúcou teplou vodou
doplnkové vybavenie hotelov  denné dopåòanie vody do bazénov
doplnkové vybavenie hotelov  sauna, welnes
internáty, tudentské domovy, ubytovne
v budovách, v ktorých sú kúpe¾ne (sprchy), WC na chodbe
väèina izieb má WC a kúpe¾òu s teèúcou teplou vodou

Smerné èísla spotreby vody
23,0
45,0
10,0
10,0

m3 . lôko-1 . rok-1
m3 . lôko-1 . rok-1
m3
m3

15,0 m3 . lôko-1 . rok-1
25,0 m3 . lôko-1 . rok-1
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VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBÈERSTVENIE
Poloka
èíslo
20.
20.1
20.2
20.3
21.

22.

Druh spotreby vody
pohostinstvá, retaurácie a jedálne, bufety, vinárne, kaviarne
(na jedného zamestnanca v jednej zmene)
podávanie nápojov
podávanie nápojov a studených jedál
podávanie nápojov, studených a teplých jedál
závodné, kolské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne
dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami)
závodné, kolské a obdobné jedálne s prípravou jedál
(s umývacím drezom, WC, umývadlami)

Smerné èísla spotreby vody

30 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
45 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
70 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
2,7 m3 . priemer. stravník-1. rok1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca
na jednu zmenu za rok)
7,3 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca
na jednu zmenu za rok)

Poznámka:

C Ak má zariadenie poskytujúce obèerstvenie intalovaný výèapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripoèítava sa k polokám 20.1 a
20.3 za kadú zmenu roène 411 m3. Pri inom prietoku sa smerné èíslo na výèapný pult primerane upraví.

VII. Prevádzky
Poloka
èíslo
23.
23.1
23.2
23.3
24.
25.

Druh spotreby vody
prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepouíva voda na
výrobu
WC, umývadlá a teèúca teplá voda
WC, umývadlá a teèúca teplá voda s monosou
sprchovania
WC, umývadlá a teèúca teplá voda s monosou
sprchovania v neèistých prevádzkach alebo v prevádzkach
s potrebnou vyou hygienou
holièstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej prevádzke vybavené
WC a umývadlami s teèúcou teplou vodou v priemere za rok7)
samostatné práèovne (zákazkové)
na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda)
na 1 zamestnanca na jednu zmenu

Smerné èísla spotreby vody

12,8 m3
zmena-1
16,4 m3
zmena-1
20,0 m3
zmena-1

.
.
.
.
.
.

zamestnanec-1 .
rok-1
zamestnanec-1 .
rok-1
zamestnanec-1 .
rok-1

47,0 m3 . zamestnanec-1 .
zmena-1 . rok-1
1,00 m3
Pod¾a poloky Prevádzky
miestneho významu, kde sa
nepouíva voda na výrobu.

Poznámka:
7

) Smerné èíslo spotreby vody zahàòa aj zákazníkov.

VIII. Predajne
Poloka
èíslo
26.

27.
27.1
27.2

Druh spotreby vody
predajne s èistou prevádzkou vrátane obchodných domov,
supermarketov vybavené WC a umývadlami
s teèúcou teplou vodou v priemere za rok
predajòa rýb, hydiny a zveriny
vybavené WC a umývadlami s teèúcou teplou vodou
v priemere za rok
na 100 kg predaných ivých rýb (pripoèítava sa k poloke 27.1)

Smerné èísla spotreby vody
12,8 m3 . zamestnanec-1 .
zmena-1 . rok-1

14,8 m3 . zamestnanec-1 .
zmena-1 . rok-1n
34,0 m3
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27.3
28.
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predaj rýb v sádke na vo¾nom priestranstve na 100 kg predaných
ivých rýb
potravinárske výrobne miestneho významu napríklad mäsiarstvo,
výroba údenín, alátov, peèiva vybavené WC a umývadlami
s teèúcou teplou vodou s monosou sprchovania8)
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6,0 m3
20,0 m3

Poznámka:
8

) Spotreba vody na výrobu sa vypoèíta pod¾a technológie výroby a vybavenia predajne.

IX. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ
Poloka
èíslo
29.
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
31.
32.
32.1
32.2
33.
33.1
33.2
33.3
34.
35.

Druh spotreby vody
dobytok
dojnice vrátane oetrovania mlieka a splachovania
býk
te¾a
mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným
ustajnením
mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s vo¾ným ustajnením
oípané
prasnice s ciciakmi
prasnice, kance
prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti
ostatné prasatá
kone
ovce a kozy
dospelé jedince nad 12 mesiacov veku
jahòatá, koz¾atá
hydina chovaná vo výbehu
sliepky
husi, kaèice
perlièky, morky
iné drobné zvieratá
pes (chovná stanica, nad 2 ks)

Smerné èísla spotreby vody
22,0 m3. ks-1. rok-1
18,3 m3. ks-1. rok-1
3,7 m3. ks-1. rok-1
9,1 m3. ks-1. rok-1
7,5 m3. ks-1. rok-1
7,3 m3. ks-1. rok-1
5,5 m3. ks-1. rok-1
1,2 m3. ks-1. rok-1
3,7 m3. ks-1. rok-1
14,6 m3. ks-1. rok-1
3,0 m3. ks-1. rok-1
1,5 m3. ks-1. rok-1
0,13 m3. ks-1. rok-1
0,44 m3. ks-1. rok-1
0,3 m3. ks-1. rok-1
0,19 m3. ks-1. rok-1
0,8 m3. ks-1. rok-1
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X. RÔZNE
Poloka
èíslo
36.
37.
38.

39.
40.

Druh spotreby vody

Smerné èísla spotreby vody

okrasné záhrady9) alebo záhrady vysádzané zeleninou,9) trávniky9)
záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak vyuívané
skleníky, fóliovníky

umývanie osobných automobilov pouívaných pre domácnos
(striekanie a umývanie); predpokladá sa umývanie 10-krát roène
prevádzka bazénov pri rodinných domoch

0,16 m3. m-2. rok-1
0,04 m3. m-2. rok-1
Pri priemyselnom
a skleníkovom pestovaní
zeleniny a kvetín sa pre
jednotlivé zariadenia (pri
automatizovanom polievaní)
urèí spotreba vody pod¾a
prísluného technického
návodu na prevádzku
vyuívaného objektu.
Ak sa nevyuíva
automatizované polievanie, je
potrebné poui smerné èíslo
spotreby vody uvedené
v poloke 36.
1,0 m3 v priemere za rok
min. dvojnásobok objemu
bazéna

Poznámka:
9

) V polokách è. 36, 37 a 38 sa smerné èíslo spotreby nevyuíva na stanovenie mnostva vôd vypúaných do verejnej kanalizácie..

13. V prílohe è. 2 parametri Hz sa slovo predchádzajúcich nahrádza slovom posledných.

trávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súèinite¾ odtoku 0,4,.

14. V prílohe è. 2 parametri S sa za slovom príslunej vkladá slovo pôdorysnej.

16. V prílohe è. 2 v èasti VYSVETLIVKY K FORMULÁRU tvrtom bode sa slová za bodkoèiarkou nahrádzajú slovami a preukáe aj spôsob tohto nakladania.

15. V prílohe è. 2 v èasti VYSVETLIVKY K FORMULÁRU prvom bode písmeno b) znie:

Èl. II

b) kategória B  èiastkové priepustné spevnené plochy
napríklad dlaby vykárované pieskom, trkom, za-

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter iga v. r.
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210
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 10. apríla 2013 bola
v Jerevane podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva
Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Dohoda nadobudla platnos 1. júla 2013 v súlade s èlánkom 8.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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