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ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. februára 1996
o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej

ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení
neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon vymedzuje pojem štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovej ochrany
informácií, upravuje podmienky na ich ochranu, ustanovuje pôsobnosť štátnych orgánov a obcí,
ďalej upravuje práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane
a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Štátne tajomstvo

(1) Štátne tajomstvo je informácia alebo vec dôležitá pre obranu štátu, bezpečnosť štátu,
medzinárodné styky, hospodárske záujmy štátu a pre činnosť štátneho orgánu uvedená v zozname
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej
správy alebo iného ústredného štátneho orgánu (ďalej len „ústredný orgán“), ktorú vzhľadom na jej
význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo
odcudzením.

(2) Na účely tohto zákona má Slovenská informačná služba, Národná banka Slovenska a
Slovenský pozemkový fond postavenie ústredného orgánu.

(3) Základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva sú

a) v oblasti obrany štátu

1. komplexné plány zabezpečenia obrany Slovenskej republiky za brannej pohotovosti štátu,
súhrnné údaje ústredných orgánov o mobilizačnej pripravenosti,



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 100/1996 Z. z.

2. súhrnné údaje o mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti ozbrojených síl, plány
uvádzania vojsk do jednotlivých vyšších stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány,
operačná príprava teritória štátu na obranu,

3. koncepcia mobilizačného rozvinutia Armády Slovenskej republiky, súhrnné údaje o jej
dopĺňaní osobami a prostriedkami, celkový prehľad o hmotných a mobilizačných rezervách, o
osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených na brannú pohotovosť štátu a o
ich rozmiestnení, materiálno-technické zabezpečenie mobilizácie,

4. celková organizácia, zabezpečenie, prostriedky a výsledky spravodajskej činnosti a
rádioelektronickej ochrany,

5. súhrnné údaje o spojovacej sústave a organizácii velenia, o zvláštnom programovom a
technickom vybavení v oblasti automatizácie, o organizácii bezpečnostných systémov v
Armáde Slovenskej republiky,

6. súhrnné údaje o výstavbe ozbrojených síl Slovenskej republiky, určené úlohy
vedecko-technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a vývojové práce
dôležité pre obranu a bezpečnosť štátu,

7. katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch, zariadení na obranu štátu a
ostatných účelových zariadení,

8. prehľady o vojenských prepravách a podklady na ich realizáciu počas brannej pohotovosti
štátu,

9. údaje o telekomunikačných vedeniach prenajatých a zriadených pre potreby obrany a
bezpečnosti štátu,

b) v oblasti bezpečnosti štátu

1. organizačné štruktúry vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia,

2. súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja a šifrovej ochrany informácií, ako aj systémov a
technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií,

3. organizácia vládneho a zahraničného spojenia,

4. informácie, dokumenty, materiály spravodajských zložiek o ich organizácii, zložení,
personálnych veciach, evidenciách, úlohách a zabezpečení ich činnosti,

5. formy, metódy, prostriedky a výsledky spravodajskej činnosti,

6. formy a metódy operatívno-pátracej činnosti, použitie informačno-technických prostriedkov
v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory,

7. technická dokumentácia, údaje o pracoviskách, metódy, formy a spôsoby nasadzovania
informačno-technických prostriedkov,

8. opatrenia v boji so závažnou kriminalitou a rozpracované prípady tejto trestnej činnosti,

9. rozhodnutia, materiály a informácie o úkonoch prokurátora pri výkone trestného dozoru,
ktoré by mohli viesť k mareniu vyšetrovania alebo trestného konania, a skutočnosti, ktoré
by závažným spôsobom ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých občanov,

10. stav a spôsob zabezpečenia ochrany chránených osôb, objektov a zahraničných delegácií,

11. informačná báza dát o javoch a osobách spôsobilých poškodiť záujmy štátu,

12. špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho a
hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel,

c) v oblasti medzinárodných stykov

1. medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to
ich povaha vyžaduje,
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2. schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú,

3. údaje týkajúce sa organizácie a prevádzky špeciálneho spojenia,

4. spolupráca v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti,

d) v oblasti hospodárskych záujmov štátu

1. údaje o vojenskej výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky,

2. vojnový rozpočtový výhľad, návrh rozpočtu a súhrnné údaje o plnení rozpočtu Slovenskej
informačnej služby, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany
Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

3. informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov,
technológií a zariadení vrátane prevozu vyhoretého jadrového materiálu,

4. súhrnné údaje o sortimente, množstve, rozmiestnení a ochrane hmotných rezerv,
pohonných hmôt a munície,

5. krízový plán na obdobie brannej pohotovosti štátu,

6. systémy a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť, vojnová alebo krízová
organizácia subjektov a dislokácia riadiacich orgánov za brannej pohotovosti štátu,

7. príprava vykonávania zásadných menových opatrení,

8. technológia zabezpečenia a systém ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu,

9. umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a
peňažných prostriedkov v cudzej mene,

10. informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie špeciálnych vládnych úverov,

11. dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených na obdobie brannej pohotovosti
štátu s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov,

12. údaje dotýkajúce sa menovitých zoznamov a charakteristík objektov osobitnej dôležitosti a
ďalších dôležitých objektov,

e) v oblasti činnosti štátneho orgánu

1. režimové opatrenia na ochranu štátneho tajomstva vrátane systému technického
zabezpečenia,

2. pripravovaný krízový štatistický informačný systém.

(4) Štátne tajomstvo sa označuje slovami „PRÍSNE TAJNÉ“ alebo skratkou „PT“.

§ 3
Služobné tajomstvo

(1) Služobné tajomstvo je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou štátneho orgánu, obce
alebo inej právnickej osoby uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva ústredného orgánu alebo obce, ktorú vzhľadom na jej význam treba chrániť pred
vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

(2) Služobné tajomstvo sa označuje slovom „TAJNÉ“ alebo skratkou „T“.

§ 4
Zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva

(1) Zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva vydávajú, menia alebo zrušujú v
súlade s § 2 ods. 3 vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány po dohode s Ministerstvom
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vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) všeobecne záväzným právnym
predpisom.

(2) Zoznamy skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva vydávajú, menia alebo
zrušujú vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány všeobecne záväzným právnym predpisom a
obce všeobecne záväzným nariadením.1)

(3) Po zrušení, rozdelení alebo zlúčení ústredného orgánu alebo obce vykonáva zmeny a zrušenie
ním vydaného zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo zoznamu
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva ich právny nástupca; ak taký nie je,
ministerstvo vnútra.

Ochrana štátneho tajomstva a služobného tajomstva

§ 5

(1) Štátne tajomstvo a služobné tajomstvo (ďalej len „utajované skutočnosti“) sa chránia pred
nepovolanou osobou alebo pred cudzou mocou podľa tohto zákona predpismi vydanými na jeho
vykonanie a ďalšími osobitnými predpismi.2)

(2) Nepovolaná osoba je osoba, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad
rozsah, ktorý jej bol určený.

§ 6

(1) Ochrana utajovaných skutočností sa zabezpečuje

a) výberom a určením osôb, ktoré sa môžu oboznamovať v určenom rozsahu s utajovanými
skutočnosťami,

b) označovaním utajovaných skutočností (§ 2 ods. 4, § 3 ods. 2),

c) vytváraním ďalších podmienok, ktoré zabraňujú vyzradeniu, zneužitiu, poškodeniu, zničeniu,
strate alebo odcudzeniu utajovaných skutočností.

(2) Utajované skutočnosti sa nesmú kopírovať alebo rozmnožovať. Výnimku z tohto zákazu môže
povoliť len vedúci, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. Povoľovanie výnimiek upraví
ministerstvo vnútra všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Informácie a veci chránené v iných štátoch alebo v medzinárodných organizáciách ako
utajované, postúpené Slovenskej republike podľa medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných
protokolov (ďalej len „medzinárodné zmluvy“) ako štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, sú
chránené rovnako ako utajované skutočnosti, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 7
Šifrová ochrana informácií

(1) Šifrová ochrana informácií je systém na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností
kryptologickými metódami a technickými prostriedkami.

(2) Funkciu ústredného šifrového orgánu plní ministerstvo vnútra.
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DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ A ŠIFROVEJ

OCHRANY INFORMÁCIÍ

§ 8
Pôsobnosť ministerstva vnútra

(1) Ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú ochranu
informácií je ministerstvo vnútra.3)

(2) Ministerstvo vnútra

a) vypracúva koncepciu ochrany utajovaných skutočností a rozbory stavu a úrovne práce na
tomto úseku,

b) vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, v obciach a u iných
právnických osôb podľa osobitných predpisov,4)

c) vyjadruje sa o osobách navrhovaných na oboznamovanie sa so štátnym tajomstvom,

d) podieľa sa na zisťovaní a preverovaní vyzradenia, zneužitia, poškodenia, zničenia, straty alebo
odcudzenia utajovaných skutočností,

e) vykonáva znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov,5)

f) vedie evidenciu zoznamov skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva vydávaných
ústrednými orgánmi,

g) vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,

h) zabezpečuje úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností v prípade zániku štátnych
orgánov a iných právnických osôb, ktoré nemajú právneho nástupcu,

i) plní úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu ustanovenom medzinárodnými
zmluvami,

j) metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

(3) Ministerstvo vnútra na úseku šifrovej ochrany informácií

a) vypracúva koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií,

b) ustanovuje zásady šifrovej ochrany informácií,

c) schvaľuje systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu štátneho
tajomstva,

d) odporúča systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu služobného
tajomstva,

e) vykonáva kontrolu bezpečnosti systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany
informácií,4) ktoré sú v pôsobnosti rezortných šifrových orgánov,

f) vypracúva záväzné podklady na schvaľovanie dovozu a vývozu systémov a technických
prostriedkov šifrovej ochrany informácií,

g) určuje podmienky na vydávanie a odnímanie osvedčení na prácu na úseku šifrovej ochrany
informácií,

h) určuje v súčinnosti s rezortnými šifrovými orgánmi rozsah a spôsob využívania informačného
systému šifrovej ochrany informácií,

i) vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti kryptológie a technických prostriedkov šifrovej
ochrany informácií,
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j) určuje spôsob, rozsah a podmienky na výrobu šifrových materiálov pre systémy a technické
prostriedky šifrovej ochrany informácií,

k) vykonáva znaleckú činnosť5) na úseku šifrovej ochrany informácií.

TRETIA ČASŤ
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

PRVÁ HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ

§ 9
Určenie zodpovednosti

Za ochranu utajovaných skutočností v štátnom orgáne a v právnickej osobe zodpovedá jej
štatutárny orgán a v obci starosta6) (ďalej len „vedúci“).

§ 10
Práva a povinnosti vedúceho

(1) Vedúci v rozsahu svojej pôsobnosti

a) vytvára podmienky na prácu a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, zabezpečuje vedenie
evidencie, prepravu, ukladanie, vyraďovanie a archivovanie utajovaných skutočností,

b) zabezpečuje aktualizáciu zoznamov skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a
služobného tajomstva,

c) určuje osoby, ktoré budú oprávnené oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, určuje
rozsah, potreby oboznamovania sa s týmito skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie s
právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

d) vedie evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a osôb,
ktorým toto oprávnenie zaniklo,

e) určuje objekty alebo ich časti, v ktorých je zakázané vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné
záznamy,

f) určuje režim vstupu do objektov alebo ich častí, v ktorých sú sústredené utajované skutočnosti,
a režim pracovnej činnosti v týchto objektoch alebo v ich častiach,

g) zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností,

h) oznamuje bezodkladne vyzradenie, zneužitie, poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie
utajovaných skutočností Policajnému zboru a ministerstvu vnútra a vykonáva potrebné
opatrenia na zamedzenie nežiaducich následkov,

i) informuje ministerstvo vnútra o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ak
tvoria štátne tajomstvo,

j) oznamuje ministerstvu vnútra zánik, zlúčenie alebo zrušenie štátneho orgánu, obce alebo inej
právnickej osoby, v ktorých sú utajované skutočnosti,

k) vykonáva ďalšie opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností, ktoré vyplývajú z tohto
zákona alebo z medzinárodných zmlúv.

(2) Na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie
môže vedúci zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť pracovníka vykonávaním týchto
úloh.
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DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENÉ OSOBY

§ 11
Predpoklady na získanie oprávnenia

(1) Oprávnenou osobou oboznamovať sa so štátnym tajomstvom, ak tento zákon neustanovuje
inak, môže byť iba osoba, ktorá

a) je občanom Slovenskej republiky a nemá iné štátne občianstvo,

b) dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony,

c) má osobné a charakterové vlastnosti, ktoré sú zárukou, že dodrží ochranu utajovaných
skutočností,

d) je bezúhonná,

e) podľa vyjadrenia ministerstva vnútra môže sa oboznamovať so štátnym tajomstvom,

f) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa so štátnym tajomstvom,

g) podpísala vyhlásenie o mlčanlivosti.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na oprávnené osoby oboznamovať sa so služobným
tajomstvom s výnimkou písmena e).

(3) Na žiakov vojenských stredných škôl sa nevzťahuje podmienka dovŕšenia veku 18 rokov.

§ 12
Osobné a charakterové vlastnosti oprávnenej osoby

Na účely tohto zákona sa za osobu, ktorá svojimi osobnými a charakterovými vlastnosťami
poskytuje záruku, že dodrží ochranu utajovaných skutočností, nepovažuje osoba závislá od
alkoholu alebo od inej návykovej látky,7) alebo osoba, ktorá v posledných troch rokoch opakovane
závažným spôsobom porušila pracovnú alebo služobnú disciplínu.

§ 13
Bezúhonnosť oprávnenej osoby

(1) Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený
za

a) úmyselný trestný čin,

b) trestný čin ohrozenia štátneho tajomstva8) alebo za trestný čin všeobecného ohrozenia9)
spáchaný z nedbanlivosti,

c) trestné činy proti brannosti a civilnej službe alebo za trestné činy vojenské spáchané z
nedbanlivosti.

(2) Osoba, ktorá má byť oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, je povinná
preukázať svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov,10) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

§ 14
Vyjadrenie ministerstva vnútra

(1) O osobe, ktorá má byť oprávnená oboznamovať sa so štátnym tajomstvom, vydáva vyjadrenie
ministerstvo vnútra na základe písomnej žiadosti vedúceho do 45 dní od prijatia tejto žiadosti.



Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 100/1996 Z. z.

(2) Ministerstvo vnútra si pred vydaním vyjadrenia podľa odseku 1 o tejto osobe vyžiada
stanovisko Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, prípadne aj Vojenského
spravodajstva.

(3) Ministerstvo vnútra si pred vydaním vyjadrenia podľa odseku 1 môže vyžiadať stanovisko od
obce, v ktorej má osoba trvalý pobyt, alebo od iných orgánov, ktoré môžu podať charakteristiku o
osobe, ktorá má byť oprávnená oboznamovať sa so štátnym tajomstvom.

§ 15
Splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie a pri jej zmene

(1) Pri vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri jeho zmene, v
ktorom sa bude osoba oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí spĺňať podmienky
uvedené v § 11 tohto zákona. Jej vyhlásenie o mlčanlivosti sa pripojí k pracovnej zmluve, k
vymenovaciemu dekrétu alebo k dokumentu, ktorým sa založil alebo zmenil pracovný pomer alebo
obdobný pracovný vzťah.

(2) Oprávnenú osobu oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami musí vedúci alebo ním
poverený pracovník preukázateľne oboznámiť s rozsahom utajovaných skutočností, s ktorými sa
bude táto osoba oboznamovať, a s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností.

(3) Pri zmene druhu práce oprávnenej osoby oboznamovať sa so štátnym tajomstvom sa nové
vyjadrenie ministerstva vnútra podľa § 11 ods. 1 písm. e) nevyžaduje.

§ 16
Oprávnené osoby s osobitným postavením

(1) Oprávnenou osobou oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona je v
rozsahu svojej funkcie

a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

b) osoba zvolená Národnou radou Slovenskej republiky do funkcie podľa Ústavy Slovenskej
republiky,11)

c) predseda vlády a ďalší členovia vlády, vedúci ústredného orgánu a vyšší štátny funkcionár12)
vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,

d) štátny funkcionár13) vymenovaný vládou Slovenskej republiky,

e) prokurátor,

f) starosta obce.6)

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami podľa tohto zákona po zvolení alebo vymenovaní do funkcie alebo po zložení
predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných predpisov. Na tieto osoby sa
nevzťahuje ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) a § 13 ods. 2.

(3) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
príslušný ústredný orgán a obec sú povinné zaslať ministerstvu vnútra údaje o oprávnených
osobách oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami uvedených v odseku 1 do 30 dní po vzniku
tohto oprávnenia.
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§ 17
Oprávnené osoby v služobnom pomere

(1) Osoba, ktorá má byť prijatá do služobného pomeru, a osoba v služobnom pomere k
ozbrojeným silám, k ozbrojenému bezpečnostnému zboru alebo k Slovenskej informačnej službe,
ktorá sa má vo svojej funkcii oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí spĺňať predpoklady
podľa ustanovení § 11.

(2) Osoba v služobnom pomere k ozbrojeným silám, k ozbrojenému bezpečnostnému zboru alebo
k Slovenskej informačnej službe sa stáva oprávnenou osobou oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami po oboznámení sa s povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na
jeho vykonanie, po určení rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými je oprávnená sa
oboznamovať, a po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti. Vyhlásenie o mlčanlivosti a určenie
rozsahu utajovaných skutočností sa prikladá k rozhodnutiu služobného orgánu o prijatí do
služobného pomeru alebo k dokladu o ustanovení do funkcie alebo prevedení na inú funkciu.

§ 18
Oprávnené osoby v konaní pred štátnym orgánom

(1) Za oprávnenú osobu oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami sa považuje aj občan
Slovenskej republiky, ktorý sa v konaní pred štátnym orgánom jednorazovo oboznámi s
utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie, najmä konateľ spoločnosti, advokát,
komerčný právnik, notár, znalec, tlmočník a audítor.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na ich zástupcov.14)

(3) Príslušný štátny orgán, ktorý vo veci koná, musí oprávnené osoby uvedené v odsekoch 1 a 2
oboznámiť s povinnosťami podľa tohto zákona a tieto osoby musia podpísať písomné vyhlásenie o
mlčanlivosti. Vyhlásenie o mlčanlivosti je súčasťou úradného spisu štátneho orgánu, ktorý vo veci
koná.

(4) Oprávnené osoby podľa odsekov 1 a 2 sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
len v rozsahu a v priestore, ktorý na to určí štátny orgán.

(5) Štátny orgán, ktorý vo veci koná, je povinný bezodkladne písomne informovať ministerstvo
vnútra a príslušný ústredný orgán o osobe uvedenej v odsekoch 1 a 2, ktorá sa oboznámila so
štátnym tajomstvom a v akom rozsahu.

Ďalšie oprávnené osoby

§ 19

(1) So štátnym tajomstvom sa môže oboznámiť cudzinec, osoba s dvojakým štátnym
občianstvom, osoba bez štátnej príslušnosti a občan Slovenskej republiky v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vzťahu so zahraničnou právnickou osobou len v rozsahu potrebnom
na prípravu, uzavieranie alebo plnenie medzinárodnej alebo inej zmluvy.

(2) O oprávnení osôb uvedených v odseku 1 oboznamovať sa so štátnym tajomstvom rozhodne
vedúci ústredného orgánu, v ktorého pôsobnosti sú skutočnosti tvoriace predmet štátneho
tajomstva, s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra vydá svoje stanovisko podľa odseku 2 do 45 dní od prijatia žiadosti
vedúceho ústredného orgánu.
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(4) Ministerstvo vnútra si pred vydaním stanoviska k takejto osobe vyžiada stanovisko
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Ministerstva zahraničných vecí, prípadne aj
Vojenského spravodajstva.

(5) Vedúci ústredného orgánu zabezpečí oboznámenie oprávnenej osoby uvedenej v odseku 1 s
povinnosťami podľa tohto zákona a zabezpečí podpísanie písomného vyhlásenia o mlčanlivosti, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 20

So služobným tajomstvom sa môžu oboznámiť osoby uvedené v § 19 ods. 1 len so súhlasom
vedúceho, v ktorého pôsobnosti je služobné tajomstvo a ktorý určí rozsah tohto oboznámenia a
zabezpečí podpísanie písomného vyhlásenia o mlčanlivosti, ak medzinárodná zmluva neustanovuje
inak.

§ 21

Pracovník právnickej osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorý je občanom Slovenskej
republiky, sa môže oboznámiť s utajovanými skutočnosťami pri obstarávaní tovarov, služieb a
verejných prác, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Rozsah oboznámenia s
utajovanými skutočnosťami určí vedúci.

§ 22
Povinnosti oprávnených osôb

(1) Oprávnená osoba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je povinná

a) zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a
veciach obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po
zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,

b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností,

c) oznámiť neodkladne vedúcemu alebo ním poverenému pracovníkovi, a ak taká osoba nie je,
ministerstvu vnútra porušenie predpisov o ochrane utajovaných skutočností a podieľať sa v
spolupráci s ministerstvom vnútra na objasnení príčin ich porušenia.

(2) Oprávnená osoba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami okrem osôb uvedených v §
16 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, § 19 ods. 1 a v § 20 je povinná neodkladne ohlásiť vedúcemu každú
zmenu skutočností uvedených v § 11 ods. 1 písm. a), d) a f).

§ 23
Povinnosti ďalších osôb

(1) Každý, kto nájde vec, ktorá obsahuje utajovanú skutočnosť, je povinný neodkladne odovzdať
túto vec najbližšiemu útvaru Policajného zboru alebo ministerstvu vnútra. Na požiadanie
odovzdávajúceho vydá príjemca doklad o prevzatí veci.

(2) Nepovolaná osoba (§ 5 ods. 2), ktorá sa náhodne oboznámi s utajovanými skutočnosťami, je
povinná zachovať o nich mlčanlivosť. Je povinná oznámiť túto skutočnosť útvaru Policajného
zboru alebo ministerstvu vnútra.
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§ 24
Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

(1) Oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o štátnom tajomstve, ak má osoba vypovedať v konaní
pred štátnym orgánom, môže vedúci ústredného orgánu, do ktorého pôsobnosti podľa zoznamu
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva štátne tajomstvo patrí. Oslobodiť osobu od
povinnosti mlčanlivosti o služobnom tajomstve môže na uvedený účel príslušný vedúci. To platí
primerane aj o udeľovaní súhlasu na poskytnutie informácie alebo veci.

(2) Prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu
vlády Slovenskej republiky môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných
skutočnostiach na účel uvedený v odseku 1 Národná rada Slovenskej republiky.

(3) Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o
utajovaných skutočnostiach len Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením.

(4) Členov vlády a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy môže oslobodiť od
povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel uvedený v odseku 1 predseda vlády
Slovenskej republiky; vedúcich ostatných ústredných orgánov môže oslobodiť od povinnosti
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel uvedený v odseku 1 ten orgán, ktorý ich do
funkcie zvolil alebo vymenoval.

(5) Starostu obce môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o služobnom tajomstve obecné
zastupiteľstvo.

(6) O oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti sa vyhotovuje písomný doklad s určením
účelu, rozsahu a doby platnosti oslobodenia.

(7) Po zániku ústredného orgánu alebo obce rozhoduje o oslobodení osoby od povinnosti
mlčanlivosti vedúci jej právneho nástupcu; ak taký vedúci nie je, rozhoduje minister vnútra.

(8) Odoprieť oslobodenie osoby od povinnosti mlčanlivosti možno iba v prípadoch, ak by sa jej
výpoveďou spôsobila štátu vážna škoda.15)

§ 25
Zmena a zrušenie utajenia

(1) Ak pominula potreba ochrany konkrétnej informácie alebo veci obsahujúcej utajované
skutočnosti, vedúci, ktorý zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností, môže rozhodnúť o
zmene alebo zrušení jej utajenia.

(2) V dôležitom štátnom záujme môže v nevyhnutnom rozsahu zrušiť utajenie štátneho
tajomstva v rozsahu svojej funkcie prezident Slovenskej republiky, predseda Národnej rady
Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky a vedúci ústredného orgánu.

(3) V dôležitom záujme môže v nevyhnutnom rozsahu zrušiť utajenie služobného tajomstva v
rozsahu svojej funkcie vedúci.

(4) O zrušení utajenia štátneho tajomstva podľa odseku 2 je povinný príslušný orgán uvedený v
§ 16 ods. 3 neodkladne písomne informovať ministerstvo vnútra.

(5) O zrušení utajenia služobného tajomstva podľa odseku 3 informuje vedúci ústredný orgán
alebo obec, v ktorých zozname sa služobné tajomstvo vedie.
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(6) Podľa ustanovení odsekov 1 až 3 nemožno postupovať, ak medzinárodná zmluva ustanovuje
inak.

§ 26
Zánik oprávnenia

(1) Oprávnenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká

a) skončením výkonu funkcie,

b) skončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

c) rozhodnutím vedúceho o zrušení oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.

(2) O zániku oprávnenia osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je povinný vedúci
alebo ním poverený pracovník a orgány uvedené v § 16 ods. 3 informovať ministerstvo vnútra do
jedného mesiaca od zániku tohto oprávnenia.

§ 27
Vedenie evidencií

(1) Ministerstvo vnútra a vedúci vedú evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa so štátnym
tajomstvom a evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo.

(2) V evidencii osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa so štátnym tajomstvom, sa
vedie osoba ešte 20 rokov po zániku tohto oprávnenia.

(3) Evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa so služobným tajomstvom je povinný
zabezpečiť vedúci ešte tri roky po zániku tohto oprávnenia. Po zrušení, rozdelení alebo zlúčení
štátneho orgánu, obce alebo inej právnickej osoby túto evidenciu vedie ich právny nástupca; ak
taký nie je, ministerstvo vnútra.

(4) Ministerstvo vnútra a vedúci sú povinní zabezpečiť ochranu údajov, ktoré vedú vo svojich
evidenciách, pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

(5) Ak údaje uchovávané v evidenciách už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné,
ministerstvo vnútra a vedúci zabezpečia ich zničenie.

TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY

§ 28
Charakteristika a použitie technických prostriedkov

(1) Technické prostriedky, ktoré sa používajú na vytváranie, spracúvanie, prenos a archivovanie
informácií a vecí obsahujúcich utajované skutočnosti, možno používať iba tak, aby sa zabezpečila
ochrana utajovaných skutočností podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

(2) Technické prostriedky na účely tohto zákona sú najmä zariadenia na vyhotovovanie písaného
textu, rozmnožovacie zariadenia, počítačové, informačné, zabezpečovacie, telekomunikačné a
prenosové systémy, záznamová technika a nosiče informácií.

(3) Technické prostriedky na vytváranie, spracúvanie, prenos a archivovanie informácií a vecí
obsahujúcich utajované skutočnosti možno používať iba v súlade s bezpečnostným projektom,
ktorý ustanoví rozsah a spôsob použitia prostriedkov a metód ochrany utajovaných skutočností.
Bezpečnostný projekt schvaľuje vedúci.
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(4) Pri používaní technických prostriedkov, na ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú a
archivujú informácie a veci obsahujúce utajované skutočnosti, sa využívajú najmä fyzické,
mechanické, režimové, technické, programové a šifrové metódy ochrany alebo ich vhodná
kombinácia.

(5) Na vytváranie, spracúvanie, prenos a archivovanie informácií a vecí obsahujúcich utajované
skutočnosti možno používať iba technické prostriedky vo vlastníctve alebo v užívaní príslušného
štátneho orgánu, obce alebo inej právnickej osoby.

ŠTVRTÁ HLAVA
FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE A LETECKÉ SNÍMKOVANIE

§ 29
Zákaz fotografovania a filmovania

(1) V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo
inak zaznamenávať priestory, objekty alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. Zákaz
môže byť dočasný alebo trvalý.

(2) O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z tohto
zákazu rozhoduje ústredný orgán, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.

§ 30
Letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických a kartografických prác

(1) Na letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky mimo potrieb obrany štátu sa vyžaduje
povolenie, ktoré vydáva ministerstvo vnútra s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej
služby, ak osobitný predpis16) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.17)

(2) Ministerstvo vnútra si pred vydaním povolenia vyžiada stanovisko Topografickej služby
Armády Slovenskej republiky a náletový plán s vyznačením priestorov, ktoré sa nesmú zverejňovať.

(3) Žiadosť o povolenie leteckého snímkovania územia Slovenskej republiky sa predkladá
ministerstvu vnútra dva mesiace pred začiatkom leteckého snímkovania; žiadosť musí obsahovať

a) označenie žiadateľa,

b) určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,

c) presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,

d) určenie dátumu a času vykonania leteckého snímkovania (letový plán),

e) účel snímkovania, na aký sa má povolenie vydať,

f) druh lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie.

(4) Získaný letecký snímkový materiál musí žiadateľ predložiť na posúdenie ministerstvu vnútra
a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky. Možno ho využiť len s ich súhlasom.

(5) Letecký snímkový materiál po skončení doby jeho využitia sa trvale ukladá v archíve
Topografického ústavu Armády Slovenskej republiky. Autorské práva zostávajú nedotknuté.

(6) Letecký snímkový materiál, ktorý zobrazuje priestory, objekty a zariadenia so zákazom
fotografovania, musí mať príslušné označenie utajenia.
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(7) Pri geodetických a kartografických prácach, ktoré sa týkajú záujmov obrany štátu, sa
postupuje podľa osobitných predpisov.16)

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ

§ 31
Ústredný šifrový orgán

(1) Ústredný šifrový orgán koordinuje a kontroluje činnosť ústredných orgánov na úseku šifrovej
ochrany informácií vykonávanú podľa zásad vydaných na základe § 8 ods. 3 písm. b).

(2) Ústredný šifrový orgán je oprávnený požadovať od ústredných orgánov informácie potrebné
na plnenie svojich úloh.

(3) Pracovníci ústredného šifrového orgánu sú oprávnení v súvislosti s vykonávaním kontroly
bezpečnosti systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií vstupovať na
pracoviská šifrových orgánov, ak to nevylučuje osobitný zákon.

(4) Ak sa zistia závažné nedostatky na úseku šifrovej ochrany informácií, ústredný šifrový orgán
môže zastaviť prevádzku systému alebo technického prostriedku šifrovej ochrany informácií.
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zastavení prevádzky18) nemá odkladný účinok.

§ 32
Rezortný šifrový orgán

(1) Na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií v pôsobnosti ústredného orgánu si jeho vedúci s
predchádzajúcim súhlasom ministerstva vnútra môže zriadiť rezortný šifrový orgán.

(2) Vedúci ústredného orgánu

a) zodpovedá za šifrovú ochranu informácií v pôsobnosti ústredného orgánu,

b) určuje rozsah povinností rezortného šifrového orgánu,

c) schvaľuje systémy a technické prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu služobného
tajomstva.

§ 33
Vydanie a odňatie osvedčenia

(1) Pracovník na úseku šifrovej ochrany informácií musí byť oprávnenou osobou oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona a musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti.

(2) Pracovníkovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, vydá vedúci ústredného orgánu
osvedčenie na prácu na úseku šifrovej ochrany informácií.

(3) Pracovníkovi, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1, odníme vedúci ústredného
orgánu osvedčenie na prácu na úseku šifrovej ochrany informácií.
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PIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 34
Priestupky

(1) Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany informácií sa
dopustí ten, kto ako oprávnená osoba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami poruší
povinnosť podľa § 22.

(2) Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí ten, kto ako nepovolaná
osoba

a) nezachová mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa jej stali známe náhodne,

b) nesplní povinnosť oznámiť informáciu, o ktorej sa dozvedel, alebo odovzdať nájdenú vec
obsahujúcu utajovanú skutočnosť,

c) poruší zákaz fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania priestoru, objektu alebo
zariadenia,

d) poruší ustanovenia tohto zákona o používaní technických prostriedkov,

e) poruší ustanovenia tohto zákona o leteckom snímkovaní alebo poruší záujmy obrany štátu pri
vykonávaní geodetických a kartografických prác.

(3) Za priestupok možno uložiť

a) podľa odseku 1 pokutu do 10 000 Sk alebo zákaz činnosti až na dva roky,

b) podľa odseku 2 pokutu do 5 000 Sk.

(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, o priestupkoch a o ich prejednávaní platia
osobitné predpisy.19)

Porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany
informácií

§ 35

(1) Právnická osoba alebo obec poruší povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností a
šifrovej ochrany informácií, ak

a) neoznámi ministerstvu vnútra zánik oprávnenia osôb oboznamovať sa so štátnym tajomstvom v
lehote ustanovenej zákonom,

b) neoznámi ministerstvu vnútra začatie realizácie úloh na úseku výskumu, vývoja a projekcie,
ktoré sú štátnym tajomstvom,

c) nevykoná potrebné zmeny v zozname skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva, v
zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva a s tým súvisiace ďalšie
opatrenia,

d) neinformuje ministerstvo vnútra o oprávnených osobách oboznamovať sa so štátnym
tajomstvom,

e) nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu utajovaných skutočností a na šifrovú ochranu
informácií,

f) nezabezpečí riadnu evidenciu, prepravu, uskladňovanie, vyraďovanie a archivovanie informácií
a vecí obsahujúcich utajované skutočnosti,
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g) neumožní alebo sťaží ministerstvu vnútra vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností,

h) nevedie riadne evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a
osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,

i) poruší ustanovenia tohto zákona o šifrovej ochrane informácií,

j) poruší ustanovenia tohto zákona o leteckom snímkovaní alebo poruší záujmy obrany štátu pri
vykonávaní geodetických a kartografických prác,

k) poruší ustanovenia tohto zákona o prevádzke a používaní technických prostriedkov.

(2) Za porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany
informácií podľa odseku 1 možno uložiť

a) pokutu do 10 000 Sk za konanie uvedené v písmene a),

b) pokutu do 30 000 Sk za konanie uvedené v písmene b),

c) pokutu do 50 000 Sk za konanie uvedené v písmenách c) a d),

d) pokutu do 100 000 Sk za konanie uvedené v písmenách e) až k).

(3) Pri súčasnom porušení viacerých povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a
šifrovej ochrany informácií uvedených v odseku 1 možno uložiť pokutu do dvojnásobku sumy
uvedenej v odseku 2.

(4) Za opakované porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej
ochrany informácií uvedených v odseku 1 možno v lehote dvoch rokov od právoplatnosti
predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku sumy
uvedenej v odsekoch 2 a 3.

§ 36

(1) Porušenie povinností podľa § 35 prejedná a pokutu môže uložiť v správnom konaní
ministerstvo vnútra.

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo o
porušení povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností alebo šifrovej ochrany informácií,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(4) Uložením sankcie podľa § 34 ods. 3 alebo pokuty podľa § 35 ods. 2 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody20) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto
zákonom.

(5) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Spoločné ustanovenia

(1) Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní21)
s výnimkou § 30, § 31 ods. 4 a § 36 tohto zákona.
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(2) Prevádzku šifrovej ochrany informácií zastavenú podľa § 31 ods. 4 možno obnoviť len s
písomným súhlasom ústredného šifrového orgánu po odstránení nedostatkov, ktoré viedli k
zastaveniu prevádzky.

(3) Rezortné šifrové orgány zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za rezortné šifrové
orgány zriadené podľa tohto zákona.

(4) Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o „hospodárskom tajomstve“,
rozumie sa tým podľa povahy informácie a veci „obchodné tajomstvo“ alebo „bankové tajomstvo“.

(5) Ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b), c) a d), § 10 ods. 1 písm. i), § 11 ods. 1 písm. e), § 14 ods. 1,
§ 19 ods. 2, § 26 ods. 2 a § 35 ods. 1 písm. b), d) a g) sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú
službu22) a Vojenské spravodajstvo.23) Ustanovenie § 10 ods. 1 písm. i) sa nevzťahuje ani na
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Plnenie úloh uvedených v týchto ustanoveniach
zabezpečuje riaditeľ Slovenskej informačnej služby a minister obrany Slovenskej republiky.

§ 38
Prechodné ustanovenia

(1) Určenie na styk so štátnym tajomstvom vydané občanovi Slovenskej republiky podľa
doterajších predpisov do 31. decembra 1992 sa končí po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti
tohto zákona, ak toto oprávnenie nezaniklo alebo nezanikne z iného dôvodu už skôr.

(2) Občan Slovenskej republiky, ktorý je určený na styk s utajovanými skutočnosťami v čase od
1. januára 1993 podľa doterajších predpisov, sa považuje za oprávnenú osobu oboznamovať sa s
utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona.

(3) Určenie na styk s utajovanými skutočnosťami vydané občanovi Českej republiky alebo osobe
s dvojakým štátnym občianstvom podľa doterajších predpisov sa končí 60. dňom po nadobudnutí
účinnosti tohto zákona.

(4) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
príslušný ústredný orgán a obec sú povinné zaslať údaje o osobách uvedených v § 16 ods. 1, ktoré
sa stali oprávnenými osobami oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami pred účinnosťou
tohto zákona, ministerstvu vnútra do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 39
Splnomocňovacie ustanovenia

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti o podmienkach ochrany utajovaných skutočností, výberu a určovania okruhu
oprávnených osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podrobnosti o opatreniach
pri porušení utajovaných skutočností,

b) označovanie, evidenciu, prepravu, ukladanie, škartáciu a archivovanie informácií a vecí
obsahujúcich utajované skutočnosti a postup pri zrušení ich utajovania,

c) používanie a metódy ochrany technických prostriedkov, na ktorých dochádza k vytváraniu,
spracúvaniu, prenosu a archivovaniu informácií a vecí obsahujúcich utajované skutočnosti.

Čl. II

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona
č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona
č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona
č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb.,
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zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z. a zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 89 sa vypúšťajú odseky 10, 11 a 12. Doterajšie odseky 13 až 24 sa označujú ako odseky 10
až 21.

2. § 122 vrátane nadpisu znie:

„§ 122
Ohrozenie obchodného tajomstva alebo bankového tajomstva

(1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo24) alebo bankové tajomstvo25) v úmysle vyzradiť ho
nepovolanej osobe, alebo kto obchodné tajomstvo alebo bankové tajomstvo nepovolanej
osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom
činnosti.

(2) Kto obchodné tajomstvo alebo bankové tajomstvo vyzvedá v úmysle vyzradiť ho do
cudziny, alebo kto obchodné tajomstvo alebo bankové tajomstvo úmyselne do cudziny
vyzradí, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom
uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom
uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu.“.

Čl. III

Zrušujú sa:

1. zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva,

2. článok I zákona č. 383/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane
štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č.
43/1976 Zb.,

3. článok III zákona č. 558/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o
ochrane štátneho tajomstva,

4. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane
hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky č. 420/1990 Zb.,

5. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných
skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva,

6. smernice Federálneho ministerstva vnútra z 23. decembra 1971 pre manipuláciu a dopravu
písomných a iných materiálov obsahujúcich skutočnosti tvoriace predmet štátneho,
hospodárskeho a služobného tajomstva č. SKÚ–207/71, registrované v čiastke 6/1972 Zb.,

7. smernice Federálneho ministerstva vnútra zo 6. júna 1973 na zabezpečenie ochrany
skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva pri ich
spracovaní pomocou výpočtovej techniky č. SKÚ–217/1973, registrované v čiastke 19/1973 Zb.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1996.
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Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
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1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2) Napr. § 105 až 107 a § 173 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov, § 99 a § 201 ods. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný
poriadok) v znení neskorších predpisov, § 116 ods. 2 a § 124 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

3) § 16 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

5) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č.
37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.

6) § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

7) § 1 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a
inými toxikomániami.§ 89 ods. 13 Trestného zákona.

8) § 107 Trestného zákona.

9) § 180 Trestného zákona.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov.

11) Čl. 86 písm. b) a j), čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

12) Čl. 110 ods. 1, čl. 111 a čl. 102 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky.

13) Čl. 119 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.

14) Napr. § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.

15) § 99 ods. 1 Trestného poriadku.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

17) Napr. Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala
26. novembra 1992.

18) § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

20) Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 71/1967 Zb.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/l993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v
znení neskorších predpisov.

23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

24) § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

25) § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách (úplné znenie č. 62/1996 Z. z.).
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