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3 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 25. júna 2013 

 
 

o maximálnej výške technickej úrokovej miery 
 

 
Národná banka Slovenska podľa § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:  
 

§ 1 
 

Maximálna výška technickej úrokovej miery1) je 1,9 %. 
 

§ 2 
 

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. 
 

§ 3 
 

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým 
sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery (oznámenie č. 53/2008 Z. z.). 

 
§ 4 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r. 
guvernér 

 
 
 
Vydávajúci útvar: odbor regulácie    tel.:  +421 2 5787 3301 
    oddelenie regulácie poisťovníctva  fax.: +421 2 5787 1118 

                                                 
1) § 2 ods. 21 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov               

v znení neskorších predpisov. 
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Príloha k opatreniu č. 3/2013  
 
 
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie: 
 
 
 
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom 
poistení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 06) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. 
apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01.05.2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24.03.2005), v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/68/ES z 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 09.12.2005), v znení 
smernice Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), v znení 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 
21.09.2007), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/19/ES z 11. marca 2008 
(Ú. v. EÚ L 76, 19.03.2008). 
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Oznámenie 
Národnej banky Slovenska 

 
 

Národná banka Slovenska vydala podľa § 6 ods. 13 a § 13 ods. 8 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov 
 
opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013 č. 139/2013 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti 
o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami. 
 

Účelom opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o devízovú licenciu a prílohy takejto 
žiadosti a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.  
 

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. 
o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia 
podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového 
zákona v znení opatrenia č. 412/2006 Z. z. 
 

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013. 
 

Opatrenie je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod                        
číslom 139/2013 Z. z.  
 
 
 



Informácia podľa § 132d zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) 

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami 
tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 
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Vestník N
BS -  zoznam

 osôb 
 

 
    čiastka  23/2013  

        

Upozornenie: Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) upozorňuje, že podľa ustanovenia § 132d ods. 1 zákona o cenných papieroch osoba s riadiacou zodpovednosťou u 
a osoba s ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu NBS a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi 
súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. NBS je povinná túto informáciu zverejniť vo Vestníku NBS. Osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta 
a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie 
a)  člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta, 
b)  vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce 

podnikanie a vývoj emitenta, 
c)  fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b), 
d) iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného obchodu,      
e)  právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmena a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania prospechu pre túto 

osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby. 
 

Meno, 
priezvisko, 
obch. meno 

Dôvod oznam. povinnosti 
Obch. 
meno 

emitenta 
Druh fin. 
nástroja

Kúpa/ 
predaj Názov trhu Cena 

obchodu 
Cena  

obchodu  
za 1 ks CP 

Objem 
ochodu 

SITNO 
HOLDING, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

§ 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia kúpa 
Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
30.5.2013 38,09 € 205.705,00 € 

SITNO 
HOLDING, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

 § 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia predaj 
Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
7.6.2013 46,174 € 

2.566.510,00 € 

SITNO 
HOLDING, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

 § 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia predaj 
Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
7.6.2013 15,327 € 

SLAVIA 
CAPITAL 

Group, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

§ 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia 
 

kúpa 
 

Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
7.6.2013 37,83 € 1.700.000,00 € 

SLAVIA 
CAPITAL 

Group, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

§ 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia 
 

kúpa 
 

Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
7.6.2013 46,174 € 

2.566.510,00 € 
SLAVIA 

CAPITAL 
Group, a.s. 

Právnická osoba, ktorej riadiaca 
zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa 

§ 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných 
papieroch 

SITNO, a.s. akcia 
 

kúpa 
 

Centrálny depozitár 
cenných papierov 

SR, a.s.  
7.6.2013 15,327 € 


