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5
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 163 ods. 2 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie zo 7. januára 2014 è. 1/2014, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 6/2011 o náleitostiach iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a
zákona o kolektívnom investovaní (ïalej len opatrenie) (oznámenie è. 265/2011 Z. z.).
Úèelom opatrenia je v kontexte rozsiahlej novelizácie zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskorích predpisov, ku ktorej dolo na základe nadobudnutia úèinnosti zákona è. 206/2013 Z. z., aktualizova
opatrenie Národnej banky Slovenska è. 6/2011 a zabezpeèi tak jeho súlad s novelizovaným znením zákona
è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. februára 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 1/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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6
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 10. januára 2014 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2016 zo 17. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou
asociáciou poisovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peòaníctva a poisovníctva.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2016 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou
bankovou asociáciou
a
Odborovým zväzom pracovníkov peòaníctva a poisovníctva.
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