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ZÁKON
zo 14. mája 2015
o príspevku portovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku portovému reprezentantovi (ïalej len príspevok) ako
tátnej sociálnej dávky, ktorej úèelom je finanène zabezpeèi portovca, ktorý ako portový reprezentant
Èeskoslovenskej republiky, Èeskoslovenskej socialistickej republiky, Èesko-slovenskej federatívnej republiky, Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo
Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na
olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy.
§2
Podmienky nároku na príspevok
(1) Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá
a) získala ako portový reprezentant Èeskoslovenskej
republiky, Èeskoslovenskej socialistickej republiky,
Èesko-slovenskej federatívnej republiky, Èeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky
1. zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu
(2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na
olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách,
2. zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu
(2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na
majstrovstvách sveta, alebo zlatú medailu
(1. miesto) na majstrovstvách Európy v portovej
disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijským výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paralympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom
1

b)
c)
d)
e)
f)

portu pre nepoèujúcich na deaflympijských
hrách, ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy
alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,
je obèan Slovenskej republiky,
má trvalý pobyt1) na území Slovenskej republiky alebo je osobou pod¾a osobitného predpisu,2)
nepoberá obdobný príspevok zo zahranièia,
dovàila dôchodkový vek a
uplatnila si nárok na dôchodkovú dávku pod¾a osobitných predpisov.3)

(2) Na úèely urèenia, èi ide o obdobný príspevok zo
zahranièia, sa na druh medailového ocenenia a na
druh portového podujatia pod¾a odseku 1 písm. a) neprihliada.
(3) Ak fyzická osoba pod¾a odseku 1 získala viacero
medailových ocenení, vzniká jej nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyiemu medailovému oceneniu.
§3
Suma príspevku
Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a) 750 eur a súètom súm dôchodkových dávok pod¾a
osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových
dávok zo zahranièia, ak fyzická osoba získala
1. zlatú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) prvého
bodu,
2. zlatú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) druhého
bodu na majstrovstvách sveta alebo
b) 600 eur a súètom súm dôchodkových dávok pod¾a
osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových
dávok zo zahranièia, ak fyzická osoba získala
1. striebornú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
2. striebornú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo
c) 500 eur a súètom súm dôchodkových dávok pod¾a

) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) è. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) è. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.
3
) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových
dávok zo zahranièia, ak fyzická osoba získala
1. bronzovú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) prvého
bodu,
2. bronzovú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo
3. zlatú medailu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) druhého
bodu na majstrovstvách Európy.
§4
Vznik a zánik nároku na príspevok
(1) Nárok na príspevok vzniká odo dòa podania písomnej iadosti Sociálnej poisovni (ïalej len platite¾), ak sú splnené podmienky nároku na príspevok.
(2) iadate¾ je povinný v iadosti uvies meno, priezvisko, rodné èíslo, adresu trvalého bydliska, informáciu o poberaní obdobného príspevku zo zahranièia a informáciu o sume dôchodkovej dávky vyplácanej pod¾a
osobitného predpisu4) a dávky obdobnej dôchodkovým
dávkam pod¾a osobitných predpisov3) vyplácanej zo zahranièia.
(3) Nárok na príspevok zaniká dòom smrti fyzickej
osoby, ktorej sa poskytoval.
§5
Výplata príspevku
(1) Príspevok sa vypláca mesaène poèas trvania nároku na príspevok.
(2) Platite¾ vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keï podmienky nároku boli splnené len za èas
kalendárneho mesiaca.
(3) Platite¾ vypláca príspevok mesiac pozadu, a to
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba
splnila podmienky nároku na príspevok.
(4) Príspevok sa nevypláca do tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak.
(5) Príspevok sa poukazuje na úèet v banke alebo poboèke zahraniènej banky; na iados sa príspevok vypláca v hotovosti.

osoba povinná ho vráti. Nárok na vrátenie príspevku
vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka
odo dòa, keï platite¾ zistil túto skutoènos, najneskôr
uplynutím troch rokov odo dòa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5) Za neprávom vyplatený príspevok sa povauje aj
príspevok vyplatený v sume vyej ne patril z dôvodu,
e dôchodková dávka pod¾a osobitných predpisov3)
alebo obdobná dôchodková dávka zo zahranièia boli
priznané spätne.
§7
Pôsobnos orgánov verejnej správy
(1) Platite¾
a) rozhoduje o príspevku,
b) vypláca príspevok.
(2) Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo kolstva)
vedie register medailových ocenení, do ktorého sa zapisuje
a) meno, priezvisko a rodné èíslo fyzickej osoby pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. a),
b) druh medailového ocenenia, ktoré fyzická osoba
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) získala,
c) druh portového podujatia, na ktorom fyzická osoba
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) získala medailové ocenenie.
§8
Poskytovanie informácií
(1) Právnická osoba prísluná na výplatu dôchodkovej dávky pod¾a osobitného predpisu4) bezplatne poskytuje platite¾ovi údaje o skutoènostiach rozhodujúcich na vznik nároku na príspevok.
(2) Ministerstvo kolstva poskytuje platite¾ovi údaje
z registra medailových ocenení.
(3) Poberate¾ príspevku je povinný písomne oznámi
platite¾ovi do ôsmich dní kadú zmenu skutoèností rozhodujúcich na nárok na príspevok spôsobom ním urèeným a zverejneným na webovom sídle.
§9

§6

Konanie o príspevku

Zmeny v nároku, odòatie a vrátenie príspevku

Na konanie o príspevku, ak nie je v § 4 ustanovené
inak, sa vzahuje veobecný predpis o sociálnom poistení.5)

(1) Príspevok sa zvýi alebo zníi a vyplatí sa vo vyej
sume alebo v niej sume, ak sa zmenia skutoènosti
rozhodujúce na nárok na príspevok.
(2) Ak fyzická osoba prestala spåòa podmienky nároku na príspevok, platite¾ rozhodne o odòatí príspevku.
(3) Ak fyzická osoba písomne poiada o odòatie príspevku, platite¾ rozhodne o odòatí príspevku.
(4) Ak platite¾ príspevok vyplatil neprávom, je fyzická
4
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§ 10
Spracovávanie osobných údajov
Platite¾ spracúva na úèel poskytnutia príspevku
osobné údaje o iadate¾ovi v súlade s osobitným predpisom.6)

) Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Tretia èas zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
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Èl. II
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
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240/2014 Z. z., zákona è. 298/2014 Z. z,, zákona
25/2015 Z. z., zákona è. 32/2015 Z. z., zákona
61/2015 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z. a zákona
87/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa trnástym bodom, ktorý znie:
14. o príspevku portovému reprezentantovi pod¾a
osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberate¾a príspevku vráti príspevok alebo jeho èas vyplatený neprávom alebo vo vyej sume ako patril..
Poznámka pod èiarou k odkazu 95aa znie:

95aa) Zákon è. 112/2015 Z. z. o príspevku portovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov..

2. V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová pozostalostnú
úrazovú rentu, vkladajú slová príspevok portovému
reprezentantovi pod¾a osobitného predpisu,95aa).
3. V § 285 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) príspevok portovému reprezentantovi pod¾a osobitného predpisu 95aa) a na úhradu výdavkov spojených
s jeho výplatou..
4. V § 285 ods. 2 sa za slová a m vkladajú slová
a o.
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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113
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 22. mája 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 318/2008 Z. z. o ukonèovaní túdia na stredných kolách
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 93 zákona è. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 318/2008 Z. z. o ukonèovaní túdia na stredných
kolách v znení vyhláky è. 209/2011 Z. z. a vyhláky
è. 157/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe I. èasti poradové èísla 1, 4, 12, 14, 17
a 18 znejú:


1

anglický jazyk

4

francúzsky jazyk

12

nemecký jazyk

14

ruský jazyk

17

panielsky jazyk

18

taliansky jazyk

C1
B2
B1
C1
B2
B1
C1
B2
B1
C1
B2
B1
C1
B2
B1
C1
B2
B1

150´
120´
100´
150´
120´
100´
150´
120´
100´
150´
120´
100´
150´
120´
100´
150´
120´
100´

90´
60´
60´
90´
60´
60´
90´
60´
60´
90´
60´
60´
90´
60´
60´
90´
60´
60´

20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´

20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´
20´

.

2. V prílohe I. èasti poradové èísla 9, 10, 15, 16 a 19
znejú:


9
10
15
16
19

maïarský jazyk a literatúra
matematika
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská
literatúra4)
ukrajinský jazyk a literatúra

100´
150´
100´
100´
100´

150´
150´
150´

20´
20´
20´
20´

20´
20´
20´
20´

150´

20´

20´

.
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3. V prílohe II. èasti piaty bod znie:
5. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Externá èas maturitnej skúky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo
vetkých kolách v rovnakom èase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúky
 testu. Test overuje komunikaèné kompetencie v èastiach poèúvanie s porozumením, èítanie s porozumením a jazyk
a literatúra. V rámci poèúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia iaci efektívne poèúva hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumie mu a získa z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveïou.
Písomnou formou internej èasti sú centrálne pripravené súbory tyroch tém alebo východiskové texty a urèené ánrové formy. iak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo vetkých kolách zadáva v rovnakom
èase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Úpravy pre iakov so zdravotným znevýhodnením:
Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre iakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na poèúvanie s porozumením.
Charakteristika úloh písomnej práce:
a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozièná a tylistická analýza,
argumentácia a hodnotenie),
b) vypracovanie zvolenej témy v urèenej ánrovej forme,
c) porovnanie dvoch textov pod¾a zadania,
d) týlová a ánrová transformácia textov..
4. V prílohe IV. èas vrátane nadpisu znie:
IV. ÈAS
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ÈASTI ODBORNEJ ZLOKY MATURITNEJ
SKÚKY A PRAKTICKEJ ÈASTI ODBORNEJ ZLOKY MATURITNEJ SKÚKY VEOBECNÉ POKYNY
1. Teoretická èas odbornej zloky maturitnej skúky je verejná.
2. Maturitné témy pre teoretickú èas odbornej zloky maturitnej skúky vychádzajú z výkonových tandardov pre
teoretické vzdelávanie pre prísluný tudijný odbor alebo tudijný odbor a jeho zameranie uvedené v tátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, pod¾a ktorého iak túdium zaèal.
3. Maturitné témy pre praktickú èas odbornej zloky maturitnej skúky vychádzajú z výkonových tandardov pre
praktickú prípravu pre prísluný tudijný odbor alebo tudijný odbor a jeho zameranie uvedené v tátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, pod¾a ktorého iak túdium zaèal.
4. Maturitné témy pre teoretickú èas odbornej zloky maturitnej skúky a praktickú èas odbornej zloky maturitnej skúky pripravuje prísluná predmetová maturitná komisia koly. Maturitné témy sa nezverejòujú okrem ich
predloenia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej èasti odbornej zloky
maturitnej skúky a obsahu praktickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky.
5. Skúajúci citlivo riadi rozhovor so iakmi, kladie pomocné a stimulaèné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami iaka, prièom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodòoval relevantnými argumentmi a vyuíval
pri tom písomnú prípravu a tie vlastné poznatky získané poèas prípravy na maturitnú skúku.
6. Èlenovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby iak mohol na ich podnety reagova plynulo a mal primeraný èas a pokoj na vyjadrenie svojich mylienok.

TEORETICKÁ ÈAS ODBORNEJ ZLOKY MATURITNEJ SKÚKY
a)
b)
c)
d)
e)

Kritériá hodnotenia
porozumenie téme,
pouívanie odbornej terminológie,
samostatnos prejavu,
schopnos aplikácie,
správnos a vecnos odpovede.
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PRAKTICKÁ ÈAS ODBORNEJ ZLOKY MATURITNEJ SKÚKY
Charakteristika foriem
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zruèností získaných praktickým vyuèovaním v príslunom tudijnom odbore alebo v tudijnom odbore a jeho zameraní.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kritériá hodnotenia
pochopenie úlohy,
analýza úlohy,
vo¾ba postupu,
vo¾ba a pouitie pomôcok, peciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,
organizácia práce,
dodriavanie zásad bezpeènosti a ochrany zdravia,
ochrana ivotného prostredia,
výsledok práce.

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU
Komplexná odborná práca alebo projekt sa riei poèas túdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná pod¾a prísluného tudijného odboru alebo tudijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.
a)
b)
c)
d)
e)

Kritériá hodnotenia
odborná úroveò projektu,
grafická úroveò projektu,
vlastná obhajoba autora  úroveò prezentácie,
pouívanie odbornej terminológie,
vyuitie odbornej literatúry.

REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU
Rozsah: 20 strán textu, tabu¾ky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.
a)
b)
c)
d)
e)

Kritériá hodnotenia
odborná úroveò projektu,
grafická úroveò projektu,
vlastná obhajoba autora  úroveò prezentácie,
pouívanie odbornej terminológie,
vyuitie odbornej literatúry.

OBHAJOBA ÚSPENÝCH SÚANÝCH PRÁC
Predvedenie a obhajoba úspených odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom a treom mieste v krajskom kole
alebo na prvom a piatom mieste v celotátnom kole súae iakov stredných kôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom kolstva, vedy výskumu a portu Slovenskej republiky.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kritériá hodnotenia
správna vo¾ba postupu,
vyuitie zariadení a materiálov,
pouívanie odbornej terminológie,
samostatnos prejavu,
schopnos aplikácie,
monos vyuitia v odbore.
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PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU
1. V hudobnom odbore tvorí túto èas maturitnej skúky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.
2. V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto èas maturitnej skúky individuálna a skupinová forma predvedenia
umeleckých diel.
3. V taneènom odbore tvorí túto èas maturitnej skúky frontálna a individuálna forma predvedenia taneènej techniky v príslunom odbornom zameraní.
4. Vo výtvarných odboroch tvorí túto èas maturitnej skúky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci..
5. V prílohe V. èasti I. skupina  ¾ahký stupeò obmedzenia písmeno I. znie:
I. iaci s autizmom alebo ïalími pervazívnymi vývinovými poruchami:
1. predåenie èasu skúky najviac o 50 %,
2. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúky pod¾a odporuèenia peciálneho pedagóga, ktorý má iaka vo
svojej odbornej starostlivosti..
6. V prílohe V. èasti II. skupina  stredný stupeò obmedzenia sa písmeno I. dopåòa tretím bodom, ktorý
znie:
3. predåenie èasu skúky najviac o 50 %..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra 2015

okrem èl. I prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos
1. septembra 2016, a èl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. septembra 2018.

Juraj Draxler v. r.
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114
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 bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 11. mája 2015 uloená kolektívna zmluva vyieho stupòa
Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2016 z 27. marca 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
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115
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. apríla 2015 bolo
v Abu Dhabí podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodièských preukazov oboch krajín.
Memorandum nadobudlo platnos 5. apríla 2015 v súlade s èlánkom 6.
Do textu memoranda mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. apríla 2015 bolo
v Abu Dhabí podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpeènostnej spolupráci a boji proti terorizmu.
Memorandum nadobudlo platnos 5. apríla 2015 v súlade s èlánkom 15 ods. 1.
Do textu memoranda mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone è. 150/2013 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania

V § 16 namiesto druhého oznaèenia odseku (2) zaèínajúceho sa slovami Fond uchováva ... má by správne uvedené oznaèenie odseku (3).
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