
241

Z Á K O N
z 30. mája 2001

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje podmienky na ochranu
utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnic-
kých osôb, obcí a fyzických osôb pri tejto ochrane,
zriadenie a pôsobnos� Národného bezpečnostného
úradu (ïalej len „Úrad“) a pôsobnos� ïalších štátnych
orgánov vo vz�ahu k utajovaným skutočnostiam a zod-
povednos� za porušenie povinností ustanovených tým-
to zákonom.

(2) Zriaïuje sa Úrad ako ústredný orgán štátnej
správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú
službu.

(3) Tento zákon sa nevz�ahuje na ochranu tajomstva
upraveného v osobitných predpisoch.1)

§ 2

Na účely tohto zákona je
a) utajovanou skutočnos�ou informácia alebo vec uve-

dená v zozname utajovaných skutočností, ktorú
vzh¾adom na záujem Slovenskej republiky treba
chráni� pred vyzradením, zneužitím, poškodením,
zničením, stratou alebo odcudzením (ïalej len „ne-
oprávnená manipulácia“),

b) informáciou
1. obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, foto-

grafie, grafu alebo iného záznamu,
2. obsah ústneho vyjadrenia,
3. obsah elektrického, elektromagnetického, elek-

tronického alebo iného fyzikálneho transportné-
ho média,

c) vecou
1. hmotný nosič so záznamom informácií,
2. výrobok,
3. zariadenie,
4. nehnute¾nos�,

d) ujmou také ohrozenie alebo poškodenie záujmov
Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého
ochrane sa Slovenská republika zaviazala, ktorého
následky nemožno odstráni� alebo možno ich zmier-
ni� iba následným opatrením; pod¾a významu záuj-
mu a závažnosti spôsobenej ujmy sa ujma člení na
mimoriadne vážnu ujmu, vážnu ujmu, jednoduchú
ujmu a nevýhodnos� pre záujmy Slovenskej repub-
liky,

e) pôvodcom utajovanej skutočnosti osoba, ktorá je
oprávnená rozhodnú�, že informácia pod¾a písme-
na b) alebo vec pod¾a písmena c) je utajovanou sku-
točnos�ou, urči� stupeň utajenia a rozhodnú� o zme-
ne alebo zrušení stupňa jej utajenia,

f) oprávnenou osobou osoba, ktorá je určená na obo-
znamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami alebo
ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovaný-
mi skutočnos�ami vzniklo zo zákona,

g) nepovolanou osobou osoba, ktorá nie je oprávnená
oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami alebo
ktorá nie je oprávnená oboznamova� sa s utajovaný-
mi skutočnos�ami nad rozsah, ktorý jej je určený,

h) cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho štátu
alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riade-
nie alebo vykonávanie svojej moci a činnosti; cudzou
mocou sú aj nadštátne organizácie, medzinárodné
organizácie a združenia štátov,

i) technickým prostriedkom zariadenie alebo systém
určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, uklada-
nie a ochranu utajovaných skutočností,

j) certifikáciou činnos�, ktorou sa overuje a osvedčuje,
či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochra-
ny informácií, mechanický zábranný prostriedok
alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôso-
bilý chráni� utajované skutočnosti,

k) autorizáciou poverenie štátneho orgánu alebo práv-
nickej osoby na vykonávanie činnosti pri certifikácii,

l) certifikačnou autoritou výkon funkcie spojenej s vy-
dávaním a overovaním digitálnych certifikátov verej-
ných k¾účov používaných v asymetrických šifrových
systémoch,

m) digitálnym certifikátom elektronické potvrdenie slú-
žiace na priradenie verejného podpisového k¾úča ku
konkrétnemu subjektu a potvrdzujúce jeho identi-
tu,

n) verejným podpisovým k¾účom kryptografický k¾úč
využívaný na overenie elektronického podpisu,

1) Napríklad § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení  neskorších predpisov a § 23,
23a, 23b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
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o) šifrovou ochranou informácií systém na zabezpeče-
nie ochrany utajovaných skutočností kryptografic-
kými metódami a prostriedkami šifrovej ochrany
informácií,

p) prostriedkom šifrovej ochrany informácií zariade-
nie určené na šifrovú ochranu informácií a šifrové
materiály.

§ 3

(1) Utajované skutočnosti sa pod¾a stupňa utajenia
členia na
a) prísne tajné,
b) tajné,
c) dôverné,
d) vyhradené.

(2) Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne taj-
né“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami
„PT“, „T“, „D“ a „V“.

(3) Stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje uta-
jovaná skutočnos� vtedy, ak by následkom neoprávne-
nej manipulácie s ňou mohlo by� vážne ohrozené za-
chovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej
celistvosti štátu alebo by mohli vzniknú� nenahradi-
te¾né a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, eko-
nomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzi-
národných vz�ahov, a tým mohla vzniknú� mimoriadne
vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky; zá-
kladné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné sú
uvedené v prílohe č. 1.

(4) Stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná
skutočnos� vtedy, ak by následkom neoprávnenej ma-
nipulácie s ňou mohlo by� ohrozené zahraničnopolitic-
ké postavenie, obrana, bezpečnos� a záujmy štátu
v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by moh-
la vzniknú� vážna ujma na záujmoch Slovenskej re-
publiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné
sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Stupňom utajenia Dôverné sa označuje utajova-
ná skutočnos� vtedy, ak by následkom neoprávnenej
manipulácie s ňou mohlo dôjs� k poškodeniu štátnych
záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených
záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme
na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutoč-
nosti stupňa utajenia Dôverné sú uvedené v prílohe
č. 3.

(6) Stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajo-
vaná skutočnos� vtedy, ak by neoprávnená manipulá-
cia s ňou mohla zapríčini� poškodenie právom chráne-
ných záujmov štátneho orgánu alebo občana, ktoré by
mohlo by� nevýhodné pre záujmy Slovenskej republi-
ky; základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené
sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 4

Zoznamy utajovaných skutočností

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväz-
ného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví zoznam
utajovaných skutočností; návrhy zoznamov v súlade
s prílohami č. 1 až 4 tohto zákona predkladajú Úradu
na vydanie ministerstvá a ostatné ústredné orgány
štátnej správy Slovenskej republiky2) (ïalej len
„ústredný orgán štátnej správy“).

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

P R VÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

§ 5

Koncepcia ochrany utajovaných skutočností

(1) Koncepcia ochrany utajovaných skutočností Slo-
venskej republiky je súbor cie¾ov, obmedzení, požiada-
viek, pravidiel a postupov, ktoré určujú spôsob a roz-
voj ochrany utajovaných skutočností. Koncepciu
ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republi-
ky schva¾uje vláda Slovenskej republiky na návrh ria-
dite¾a Úradu.

(2) Ústredné orgány štátnej správy spracúvajú kon-
cepciu ochrany utajovaných skutočností na svoje pod-
mienky v súlade s koncepciou ochrany utajovaných
skutočností Slovenskej republiky.

Ochrana utajovaných skutočnost í

§ 6

(1) Utajovaná skutočnos� sa musí chráni� pred ne-
povolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustano-
veným v tomto zákone, v predpisoch vydaných na jeho
vykonanie a v ïalších osobitných predpisoch.3)

(2) Ochranou utajovaných skutočností je vytváranie
podmienok na personálnu bezpečnos�, administratív-
nu bezpečnos�, šifrovú ochranu informácií, fyzickú
bezpečnos�, objektovú bezpečnos�, bezpečnos� tech-
nických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnos�.

(3) Informácie, ktoré sú utajovanými skutočnos�a-
mi, musia by� pri prenose technickými prostriedkami
chránené prostriedkami šifrovej ochrany informácií.

(4) Personálna bezpečnos� je systém opatrení súvi-
siacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa
môžu v  určenom rozsahu oboznamova� s utajovaný-
mi skutočnos�ami.

(5) Administratívna bezpečnos� je systém opatrení,
ktorých cie¾om je ochrana utajovaných skutočností pri

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon 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.
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ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, vyra-
ïovaní a uchovávaní alebo pri inej manipulácii.

(6) Fyzická bezpečnos� a objektová bezpečnos� je
systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných sku-
točností pred nepovolanými osobami a pred neopráv-
nenou manipuláciou v budovách a priestoroch.

(7) Bezpečnos� technických prostriedkov je systém
opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných sku-
točností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú alebo
ukladajú na technických prostriedkoch.

(8) Priemyselná bezpečnos� je súhrn opatrení na
ochranu utajovaných skutočností, ktoré musí zabez-
peči� štátny orgán alebo právnická osoba, ktorá utajo-
vané skutočnosti odovzdáva, a právnická osoba, ktorej
boli utajované skutočnosti odovzdané.

(9) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým upraví podrobnosti
o personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpeč-
nosti, o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,
o bezpečnosti technických prostriedkov a o priemysel-
nej bezpečnosti.

§ 7

(1) Kopírova� alebo inak rozmnožova� utajované
skutočnosti možno len so súhlasom nadriadeného to-
ho, kto utajovanú skutočnos� vyhotovil; utajované
skutočnosti postúpené Slovenskej republike možno
kopírova� alebo inak rozmnožova� len so súhlasom
Úradu. Súhlas Úradu sa nevyžaduje pri utajovaných
skutočnostiach postúpených Slovenskej republike
pod¾a § 56 ods. 9.

(2) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o kopírovaní alebo inom rozmnožovaní utajova-
ných skutočností a podrobnosti o ude¾ovaní súhlasu
na toto kopírovanie alebo iné rozmnožovanie.

§ 8

Zmena a zrušenie stupňa utajenia

(1) Ak pominula potreba ochrany informácie alebo
veci obsahujúcej utajované skutočnosti alebo uplynu-
la ustanovená lehota jej utajenia, pôvodca utajovanej
skutočnosti rozhodne o zmene alebo zrušení stupňa
utajenia.

(2) Uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, kto-
rá má trvalú dokumentárnu hodnotu pod¾a osobitné-
ho predpisu,4) zabezpečí ústredný orgán štátnej sprá-
vy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnos� patrí.

(3) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti postupu pri schva¾ovaní určeného stupňa utaje-
nia, jeho zmenách a zrušení a podrobnosti o uložení,
lehotách uloženia a lehotách ochrany utajovaných
skutočností uvedených v odseku 2.

DRUHÁ  HLAVA

ZODPOVEDNOSŤ ZA OCHRANU

§ 9

Určenie zodpovednosti

(1) Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá
v štátnom orgáne vedúci, v obci starosta a v inej práv-
nickej osobe štatutárny orgán (ïalej len „vedúci“).

(2) Ak je vedúcim pod¾a odseku 1 kolektívny orgán,
za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá ním
písomne poverená osoba.

§ 10

Úlohy a povinnosti vedúceho

(1) Vedúci najmä
a) určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany utajova-

ných skutočností a vytvára podmienky na jej zabez-
pečenie,

b) zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutoč-
ností,

c) určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu opráv-
nené osoby oboznamova� s utajovanými skutoč-
nos�ami,

d) zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky
I. stupňa,

e) vyžaduje vyjadrenie Úradu k oprávneniu osoby
oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami
stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,

f) určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnos�ami a zrušuje takéto ur-
čenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa
osôb s utajovanými skutočnos�ami a zabezpečuje
ich oboznamovanie s právami a povinnos�ami
pod¾a tohto zákona a predpisov vydaných na jeho
vykonanie,

g) vopred oznamuje Úradu zánik, splynutie, zlúčenie,
zrušenie alebo rozdelenie štátneho orgánu alebo
právnickej osoby, u ktorej sú uložené utajované
skutočnosti.

(2) Vedúci je povinný
a) vies� evidencie a zoznamy oprávnených osôb

a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
b) oznamova� Úradu zmenu rozsahu oboznamovania

sa s utajovanými skutočnos�ami, ktorá nastala
u oprávnenej osoby, zmenu mena a priezviska, ro-
dinného stavu, bydliska a štátnej príslušnosti
oprávnenej osoby,

c) neodkladne oznamova� Úradu neoprávnenú mani-
puláciu s utajovanými skutočnos�ami a pokusy na-
rušenia ochrany utajovaných skutočností,

d) informova� Úrad o začatí plnenia úloh výskumu,
vývoja, projekcie a výroby, ak obsahujú utajované
skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné
a Dôverné,

e) vopred oznámi� Úradu prípravu a uzatvorenie me-
dzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy so zahra-

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších  predpisov.
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ničnou osobou alebo so spoluúčas�ou zahraničnej
osoby, ktorej predmetom sú utajované skutočnosti,

f) vykonáva� ïalšie opatrenia na úseku ochrany uta-
jovaných skutočností, ktoré vyplývajú z tohto záko-
na alebo z medzinárodnej zmluvy.

(3) Vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z toh-
to zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie
zriadi� osobitné pracovisko alebo písomne poveri� za-
mestnanca (ïalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vy-
konávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý vymedzí. Bez-
pečnostný zamestnanec a zamestnanec osobitného
pracoviska musia ma� osvedčenie Úradu o absolvova-
ní školenia o ochrane utajovaných skutočností.

TRET IA  HLAVA

OPRÁVNENIE NA OBOZNAMOVANIE SA
S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI

§ 11

Predpoklady na vznik oprávnenia

(1) Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnos�ami pre stupne utajenia Prísne tajné, Taj-
né, Dôverné alebo Vyhradené môže vzniknú�, ak tento
zákon neustanovuje inak, iba osobe navrhovanej na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami (ïa-
lej len „navrhovaná osoba“), ktorá
a) je občanom Slovenskej republiky,
b) má spôsobilos� na právne úkony v plnom rozsahu,
c) dovŕšila ustanovený vek,
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamova� sa s uta-

jovanými skutočnos�ami a s vykonaním bezpeč-
nostnej previerky,

e) je bezúhonná,
f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu

utajovaných skutočností,
g) je bezpečnostne spo¾ahlivá,
h) pod¾a vyjadrenia Úradu sa môže oboznamova�

s utajovanými skutočnos�ami stupňa Prísne tajné,
Tajné alebo Dôverné,

i) je na to určená,
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti.

(2) Pre navrhovanú osobu, ktorá sa má oboznamova�
so stupňom utajenia Vyhradené, netreba vyjadrenie
Úradu.

§ 12

Vek navrhovanej osoby

(1) Veková hranica navrhovanej osoby pre stupeň
utajenia
a) Prísne tajné je dovŕšenie najmenej 21 rokov,
b) Tajné, Dôverné a Vyhradené je dovŕšenie najmenej

18 rokov.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevz�ahuje na
navrhované osoby vo vojenskej službe, v služobnom

pomere príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zbo-
ru, príslušníka ozbrojeného zboru alebo príslušníka
Slovenskej informačnej služby (ïalej len „služobný
pomer“).

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevz�ahuje na
žiakov vojenských stredných škôl.

§ 13

Bezúhonnos� navrhovanej osoby

(1) Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za
a) úmyselný trestný čin,
b) trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti5) ale-

bo za trestný čin všeobecného ohrozenia6) spáchaný
z nedbanlivosti.

(2) Navrhovaná osoba preukazuje vedúcemu svoju
bezúhonnos� výpisom z registra trestov,7) ktorý ne-
smie by� starší ako tri mesiace.

§ 14

Správanie navrhovanej osoby

Za osobu, ktorá svojím správaním zaručuje, že za-
bezpečí ochranu utajovaných skutočností, sa nepova-
žuje ten, kto
a) nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo požíva

iné návykové látky,8)
b) v posledných troch rokoch opakovane závažným

spôsobom porušil pracovnú disciplínu alebo mu
bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie za
disciplinárne previnenie,

c) v posledných piatich rokoch spáchal priestupok na
úseku ochrany utajovaných skutočností.

§ 15

Bezpečnostná spo¾ahlivos� navrhovanej osoby

(1) Za bezpečnostne spo¾ahlivú osobu sa nepovažuje
ten, u koho bolo zistené bezpečnostné riziko.

(2) Za bezpečnostné riziko pod¾a odseku 1 sa pova-
žuje
a) činnos� proti záujmom Slovenskej republiky v ob-

lasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárod-
ných stykov, ekonomických záujmov štátu, činnos-
ti štátneho orgánu alebo proti záujmom, ktoré sa
Slovenská republika zaviazala chráni� pod¾a medzi-
národných zmlúv,

b) úmyselné porušenie právnych predpisov, v dôsled-
ku ktorého by mohlo nasta� ohrozenie záujmov
Slovenskej republiky, alebo zistenie skutočností,
ktoré majú vplyv na dôveryhodnos� a ovplyvnite¾-
nos� osoby a môžu ovplyvni� schopnos� zachováva�
mlčanlivos� o utajovaných skutočnostiach.

5) § 107 Trestného zákona.
6) § 180 Trestného zákona.
7) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
8) § 89 ods. 11 Trestného zákona.
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§ 16

Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby

(1) Bezpečnostnou previerkou sa zis�uje, či navrho-
vaná osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 11 ods. 1
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami.

(2) Pod¾a stupňa utajenia sa vykonáva
a) bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utaje-

nia Vyhradené,
b) bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň uta-

jenia Dôverné,
c) bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň uta-

jenia Tajné,
d) bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň uta-

jenia Prísne tajné.

(3) Bezpečnostná previerka sa vykonáva pred vzni-
kom pracovnoprávneho vz�ahu alebo obdobného pra-
covného vz�ahu alebo pred zmenou pracovného zara-
denia, ak sa navrhovaná osoba bude oboznamova�
s utajovanými skutočnos�ami, a pred skončením plat-
nosti vyjadrenia pod¾a § 27 ods. 1, ak sa oprávnená
osoba bude ïalej oboznamova� s utajovanými skutoč-
nos�ami.

§ 17

Materiály na bezpečnostnú previerku

(1) Materiály na bezpečnostnú previerku (ïalej len
„podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje
inak, sú
a) materiály predkladané navrhovanou osobou, a to

1. osobný dotazník,
2. životopis,
3. výpis z registra trestov,
4. písomný súhlas na  oprávnenie oboznamova� sa

s utajovanými skutočnos�ami a na vykonanie
bezpečnostnej previerky,

5. vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený
v prílohe č. 5,

b) informácie o bezpečnostnej spo¾ahlivosti navrhova-
nej osoby z evidencií Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby a Vojenského spravodajstva,

c) informácie o bezpečnostnej spo¾ahlivosti navrhova-
nej osoby vyžiadané od ïalších štátnych orgánov,
obcí a iných právnických osôb týkajúce sa  navrho-
vanej osoby,

d) informácie o bezpečnostnej spo¾ahlivosti navrhova-
nej osoby z previerok vykonaných v mieste bydliska
Policajným zborom, Slovenskou informačnou služ-
bou alebo Vojenským spravodajstvom,

e) informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrho-
vaná osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

f) informácie z previerok vykonaných Policajným zbo-
rom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojen-
ským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia,
v ktorom navrhovaná osoba žije a pohybuje sa,
a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík.

(2) Podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. a)
predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom
osobnom dotazníku, životopise a bezpečnostnom do-
tazníku osoby je povinná uvádza� úplné a pravdivé

údaje. Ak ide o vykonanie bezpečnostnej previerky II.,
III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba
bezpečnostný dotazník vedúcemu v obálke zabezpeče-
nej tak, aby sa nemohol oboznámi� s jej obsahom.

(3) Podkladové materiály predložené navrhovanou
osobou pod¾a odseku 1 písm. a), potrebné na vykona-
nie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa,
predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykona�
bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim vyhodnotenie
podkladových materiálov uvedených v odseku 1
písm. a) bodoch 1 až 4.

(4) Výpis z registra trestov nepredkladá navrhovaná
osoba, ktorá je v služobnom pomere.

Vykonávanie bezpečnostných previerok

§ 18

Bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných pre-
vierok pod¾a § 19 vykonáva
a) vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,
b) Úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III.

a IV. stupňa.

§ 19

(1) Slovenská informačná služba vykonáva bezpeč-
nostné previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná
osoba je vo vz�ahu k Slovenskej informačnej službe jej
príslušníkom, zamestnancom alebo uchádzačom
o prijatie do pracovnoprávneho vz�ahu alebo obdobné-
ho pracovného vz�ahu vrátane služobného pomeru.

(2) Vojenské spravodajstvo vykonáva bezpečnostné
previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná osoba je
vo vz�ahu k Vojenskému spravodajstvu jeho príslušní-
kom, zamestnancom alebo uchádzačom o prijatie do
pracovnoprávneho vz�ahu alebo obdobného pracovné-
ho vz�ahu vrátane služobného pomeru.

(3) Vojenské spravodajstvo vykonáva aj bezpečnost-
né previerky II., III. a IV. stupňa, ak navrhovaná osoba
je v pracovnoprávnom vz�ahu alebo obdobnom pracov-
nom vz�ahu vrátane služobného pomeru k Minister-
stvu obrany Slovenskej republiky (ïalej len „minister-
stvo obrany“) alebo k organizáciám, ktorých
zriaïovate¾om alebo zakladate¾om je ministerstvo ob-
rany.

(4) Policajný zbor vykonáva bezpečnostné previerky
všetkých stupňov, ak je navrhovaná osoba príslušní-
kom Policajného zboru alebo jeho zamestnancom, ale-
bo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vz�a-
hu alebo obdobného pracovného vz�ahu vrátane
služobného pomeru a plní alebo bude plni� úlohy kri-
minálneho spravodajstva.

§ 20

Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spra-
vodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené pri vykonáva-
ní bezpečnostných previerok II., III. a IV. stupňa poža-
dova� od štátnych orgánov, obcí a iných právnických
osôb poskytnutie informácií pod¾a § 17 ods. 1 písm. b)
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až f) potrebných na vykonanie bezpečnostnej previer-
ky; tieto sú povinné žiadosti v určenej lehote vyhovie�.

§ 21

Bezpečnostná previerka I. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa je vy-
hodnotenie podkladových materiálov uvedených
v § 17 ods. 1 písm. a) bodoch 1 až 4.

§ 22

Bezpečnostná previerka II. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky II. stupňa je vy-
hodnotenie podkladových materiálov uvedených
v § 17 ods. 1 písm. a) až c).

§ 23

Bezpečnostná previerka III. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky III. stupňa je vy-
hodnotenie podkladových materiálov uvedených
v § 17 ods. 1 písm. a) až e).

§ 24

Bezpečnostná previerka IV. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky IV. stupňa je vy-
hodnotenie podkladových materiálov uvedených
v § 17 ods. 1 písm. a) až f).

§ 25

Bezpečnostný pohovor

(1) Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou sa
vykoná, ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zis-
tili skutočnosti, ktoré by mohli by� prekážkou na vy-
danie kladného vyjadrenia. V priebehu bezpečnostné-
ho pohovoru má navrhovaná osoba možnos� vyjadri�
sa k zisteným skutočnostiam.

(2) Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou
pod¾a odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bez-
pečnostnú previerku, a to tak, aby nedošlo k zásahu
do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií.

§ 26

Vyjadrenie Úradu

(1) Ak sa má navrhovaná osoba oboznamova� s uta-
jovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne tajné,
Tajné alebo Dôverné, vydáva Úrad na základe bezpeč-
nostnej previerky vedúcemu vyjadrenie, či sa navrho-
vaná osoba môže oboznamova� s utajovanými skutoč-
nos�ami príslušného stupňa utajenia.

(2) Úrad sa vyjadruje pod¾a odseku 1 do 60 dní od
prijatia žiadosti vedúceho. V osobitných prípadoch,
najmä ak súčas�ou bezpečnostnej previerky sú stano-
viská iných štátnych orgánov, obcí a iných právnic-

kých osôb, môže Úrad túto lehotu predĺži�; o takomto
predĺžení upovedomí vedúceho.

(3) Ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistí,
že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na obozna-
movanie sa s utajovanými skutočnos�ami alebo vedo-
me uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje v osobnom
dotazníku, životopise alebo v bezpečnostnom dotazní-
ku osoby, bezpečnostná previerka sa ukončí bez vy-
jadrenia. O ukončení bezpečnostnej previerky osoby
bez vyjadrenia Úrad písomne informuje vedúceho; ve-
dúci môže voči ukončeniu previerky bez vyjadrenia
poda� s�ažnos� riadite¾ovi Úradu, ktorý o s�ažnosti
rozhodne s konečnou platnos�ou.

(4) Ak navrhovaná osoba tvrdí, že neboli splnené
podmienky pre ukončenie previerky Úradom bez vy-
jadrenia pod¾a odseku 3, môže požiada� súd o preskú-
manie tohto záveru do 30 dní od doby, keï sa o tomto
závere dozvedela.9) Na konanie je príslušný krajský
súd pod¾a miesta trvalého bydliska navrhovanej osoby
alebo vyšší vojenský súd, ak Úradom je Vojenské spra-
vodajstvo.

§ 27

Platnos� vyjadrenia

(1) Platnos� vyjadrenia Úradu pod¾a § 26 ods. 1 pre
utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné
a Tajné je pä� rokov a pre stupeň utajenia Dôverné je
sedem rokov.

(2) Úrad pred uplynutím lehoty pod¾a odseku 1
oznámi vedúcemu zánik platnosti vyjadrenia, ak po
jeho vydaní nastanú okolnosti, pre ktoré by vyjadrenie
nevydal.

Určenie navrhovanej  osoby

§ 28

(1) Určenie navrhovanej osoby oboznamova� sa
s utajovanými skutočnos�ami vykonáva vedúci pred
začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutoč-
nos�ami určením stupňa utajenia a nevyhnutné-
ho rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bu-
de osoba oboznamova�. Jeho súčas�ou je aj
oboznámenie osoby s povinnos�ami pri ochrane utajo-
vaných skutočností. Oprávnenie navrhovanej osoby
oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami vzniká
podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby
oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami a pod-
písaním vyhlásenia o mlčanlivosti.

(2) Určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky
pre stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po
vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.

(3) Určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až
po prijatí vyjadrenia Úradu.

(4) Určenie vedúceho štátneho orgánu za osobu na

9) Čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
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oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami vy-
koná riadite¾ Úradu.

(5) Určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za
osobu, ktorej sa majú poskytnú� utajované skutočnos-
ti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude utajo-
vané skutočnosti poskytova�; to isté sa vz�ahuje aj na
starostu obce.

(6) Určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnos�ami vyššieho stupňa utaje-
nia oprávňuje na prístup k utajovaným skutočnostiam
nižšieho stupňa utajenia  v rozsahu, aký bol určený
pre vyšší stupeň utajenia.

§ 29

(1) Záznam o určení navrhovanej osoby na obozna-
movanie sa s utajovanými skutočnos�ami príslušného
stupňa utajenia a vyhlásenie o jej mlčanlivosti sa pri-
pojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil
pracovnoprávny vz�ah alebo obdobný pracovný
vz�ah.

(2) Kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na
oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné,
Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia o jej mlčanli-
vosti je povinný vedúci alebo bezpečnostný zamestna-
nec zasla� Úradu do 30 dní od určenia osoby.

§ 30

Bezpečnostný spis osoby

(1) Úrad vedie bezpečnostný spis osoby, v ktorom sú
založené podkladové materiály bezpečnostnej previer-
ky pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
záznam z bezpečnostného pohovoru a poznatky z bez-
pečnostnej previerky.

(2) Do bezpečnostného spisu osoby sa založí aj kópia
vyjadrenia Úradu, kópia záznamu o určení osoby na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami prí-
slušného stupňa utajenia, kópia jej vyhlásenia o ml-
čanlivosti a ïalšie skutočnosti oznámené na základe
tohto zákona.

(3) Údaje z bezpečnostného spisu osoby možno vyu-
ži� iba na plnenie úloh pod¾a tohto zákona a na účely
trestného konania a priestupkového konania, ak ide
o neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutoč-
nos�ami.

(4) Údaje z bezpečnostného spisu osoby sú údajmi
súvisiacimi s ochranou utajovaných skutočností
a vz�ahujú sa na ne ustanovenia osobitného predpisu
o ochrane osobných údajov.10)

(5) Bezpečnostný spis osoby, ak nie je ïalej ustano-
vené inak, je súčas�ou evidencie Úradu pod¾a § 41.

§ 31

Oprávnené osoby s osobitným postavením

(1) Oprávnenou osobu s osobitným postavením
pod¾a tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie
a) prezident Slovenskej republiky,
b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
c) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a sud-

ca,
d) predseda vlády Slovenskej republiky a ïalší členo-

via vlády, vedúci ostatných ústredných orgánov
štátnej správy a vyšší štátny funkcionár,

e) predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky,

f) prokurátor,
g) starosta obce,
h) splnomocnenec na ochranu osobných údajov.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávne-
nou osobou po zvolení alebo vymenovaní do funkcie,
alebo po zložení predpísaného s¾ubu, ak sa tento s¾ub
vyžaduje pod¾a osobitných predpisov. Na tieto osoby
sa nevyžaduje vyjadrenie Úradu a nevykonáva sa bez-
pečnostná previerka, ak tento zákon alebo medziná-
rodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak.

(3) Ústredný orgán štátnej správy a obec sú povinné
zasla� Úradu údaje o oprávnených osobách s osobit-
ným postavením a zmenu údajov do 30 dní od vzniku
oprávnenia alebo od zmeny údajov; ak ide o sudcov,
údaje zasiela Súdna rada Slovenskej republiky.

(4) Počas rokovania Národnej rady Slovenskej re-
publiky a jej orgánu, ktorého predmetom sú utajované
skutočnosti, predkladate¾ a Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky vykonajú opatrenia na ochranu
utajovaných skutočností a na zamedzenie neoprávne-
nej manipulácie s utajovanými skutočnos�ami.

(5) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví po-
drobnosti o údajoch zasielaných pod¾a odseku 3.

§ 32

Oprávnené osoby v služobnom pomere

(1) Osoba, ktorá sa má prija� do služobného pomeru
a má sa oboznamova� s utajovanými skutočnos�ami
stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné
a osoba v služobnom pomere, ktorá sa má oboznamo-
va� s utajovanými skutočnos�ami stupňa utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, musí spĺňa� pred-
poklady pod¾a § 11.

(2) Vznikom služobného pomeru sa osoba stáva
oprávnenou osobou pre stupeň utajenia Vyhradené po
oboznámení sa s povinnos�ami pod¾a tohto zákona
a pod¾a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

10) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Strana 2552 Zbierka zákonov č. 241/2001 Čiastka 100



§ 33

Oprávnené osoby v konaní pred štátnym orgánom

(1) Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá
sa v konaní pred štátnym orgánom jednorazovo obo-
známi s utajovanými skutočnos�ami v rozsahu po-
trebnom na konanie, a to najmä konate¾ spoločnosti,
advokát, komerčný právnik, notár, znalec, tlmočník,
exekútor a audítor.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na ich práv-
nych zástupcov11) a na ohrozeného svedka a chráne-
ného svedka.12)

(3) Príslušný štátny orgán, ktorý vo veci koná, musí
oprávnené osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 oboznámi�
s povinnos�ami pod¾a tohto zákona a tieto osoby mu-
sia podpísa� písomné vyhlásenie o mlčanlivosti pred
začatím úkonu, v ktorého rámci sa majú oboznámi�
s utajovanými skutočnos�ami. Vyhlásenie o mlčanli-
vosti je súčas�ou úradného spisu orgánu, ktorý vo veci
koná.

(4) Oprávnené osoby pod¾a odsekov 1 a 2 sa môžu
oboznamova� s utajovanými skutočnos�ami len v roz-
sahu a v priestore určenom štátnym orgánom, ktorý
vo veci koná.

(5) Štátny orgán, ktorý vo veci koná, je povinný
neodkladne písomne informova� Úrad a príslušný
ústredný orgán štátnej správy o osobe uvedenej v od-
sekoch 1 a 2 a o rozsahu jej oboznámenia s utajova-
nými skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne tajné,
Tajné alebo Dôverné.

Iné oprávnené osoby

§ 34

(1) S utajovanými skutočnos�ami sa môže obozná-
mi� aj cudzinec a občan Slovenskej republiky v pra-
covnoprávnom vz�ahu alebo obdobnom pracovnom
vz�ahu so zahraničnou právnickou osobou, ktorá má
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, ale len v rozsa-
hu potrebnom na prípravu, uzavieranie alebo plnenie
medzinárodnej zmluvy alebo zmluvy, ktorej predme-
tom je plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa môžu oboznamova�
s utajovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne
tajné, Tajné a Dôverné len po súhlase vedúceho
ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsob-
nosti patria utajované skutočnosti, vydanom po pred-
chádzajúcom vyjadrení Úradu; podmienka vyjadrenia
Úradu sa nevyžaduje vo vz�ahu k Slovenskej informač-
nej službe, Vojenskému spravodajstvu a k Policajné-
mu zboru v súvislosti s plnením úloh kriminálneho
spravodajstva.

(3) Úrad vydá svoje vyjadrenie o cudzincovi, ktorý je
občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochra-
ne vymieňaných utajovaných informácií so Sloven-
skou republikou, až po získaní vyjadrenia príslušného

orgánu tejto krajiny o bezpečnostnej spo¾ahlivosti oso-
by.

(4) Úrad si pred vydaním vyjadrenia o  osobách po-
d¾a odsekov 1 a 3 vyžiada aj stanovisko Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré je sú-
čas�ou vyhodnotenia podkladových materiálov bez-
pečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa.

(5) Vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec ústred-
ného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti
utajovaná skutočnos� patrí, vykoná oboznámenie
oprávnenej osoby uvedenej v odseku 1 s povinnos�ami
pod¾a tohto zákona a zabezpečí podpísanie písomného
vyhlásenia o jej mlčanlivosti, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak.

(6) Prístup k utajovaným skutočnostiam Slovenskej
republiky občanom krajiny, ktorá nemá zmluvu so
Slovenskou republikou o ochrane vymieňaných utajo-
vaných informácií, je zakázaný.

§ 35

S utajovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Vy-
hradené sa môžu oboznámi� osoby uvedené v § 34
ods. 1 len so súhlasom štátneho orgánu, do  ktorého
pôsobnosti utajované skutočnosti patria; tento orgán
určí rozsah oboznámenia a zabezpečí podpísanie vy-
hlásenia o mlčanlivosti osoby, ak medzinárodná zmlu-
va, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustano-
vuje inak.

§ 36

Zamestnanec právnickej osoby so zahraničnou ma-
jetkovou účas�ou, ktorá má potvrdenie o priemyselnej
bezpečnosti pod¾a § 44, a ktorý je občanom Slovenskej
republiky, sa môže oboznámi� s utajovanými skutoč-
nos�ami pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných
prác, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom;
rozsah oboznámenia s utajovanými skutočnos�ami ur-
čí jej štatutárny orgán.

§ 37

Povinnosti oprávnených osôb

Oprávnená osoba je povinná
a) zachováva� pred nepovolanou osobou a pred cu-

dzou mocou mlčanlivos� o informáciách a veciach
obsahujúcich utajované skutočnosti počas utaje-
nia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávne-
nia oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami,

b) dodržiava� všeobecne záväzné právne predpisy
upravujúce ochranu utajovaných skutočností,

c) oznámi� neodkladne vedúcemu neoprávnenú mani-
puláciu s utajovanými  skutočnos�ami a záujem
nepovolaných osôb o utajované skutočnosti a spo-
lupracova� s  Úradom na objasnení  príčin  ne-
oprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnos-
�ami; oprávnené osoby s osobitným postavením

11) Napríklad § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
12) Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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oznamujú neoprávnenú manipuláciu s utajovaný-
mi skutočnos�ami a záujem nepovolaných osôb
o utajované skutočnosti Úradu,

d) oznámi� neodkladne vedúcemu zmenu mena
a priezviska, rodinného stavu, bydliska,  štátnej
príslušnosti a bezúhonnosti.

§ 38

Povinnosti nepovolaných osôb

(1) Nepovolaná osoba, ktorá získa informáciu alebo
nájde vec, ktorá je utajovaná, je povinná neodkladne
ju odovzda� Úradu alebo útvaru Policajného zboru; na
požiadanie odovzdávajúceho vydá príjemca doklad
o jej prevzatí.

(2) Nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajova-
nými skutočnos�ami, je povinná neodkladne to ozná-
mi� Úradu alebo útvaru Policajného zboru a o skutoč-
nostiach, s ktorými sa oboznámila, zachováva�
mlčanlivos�.

§ 39

Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

(1) Ak má osoba vypoveda� v konaní pred štátnym
orgánom, môže ju oslobodi� od povinnosti mlčanlivosti
o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného or-
gánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná
skutočnos� patrí.

(2) Prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slo-
venskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyš-
šieho kontrolného úradu, sudcu Ústavného súdu
Slovenskej republiky môže oslobodi� od povinnosti
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými
sa oboznámil počas výkonu funkcie na účel uvedený
v odseku 1, Národná rada Slovenskej republiky.

(3) Generálneho prokurátora Slovenskej republiky
môže oslobodi� od povinnosti mlčanlivosti o utajova-
ných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas
výkonu funkcie na účel uvedený v odseku 1, prezident
Slovenskej republiky.

(4) Sudcu môže oslobodi� od povinnosti mlčanlivosti
o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
počas výkonu funkcie na účel uvedený v odseku 1,
Súdna rada Slovenskej republiky.

(5) Členov vlády môže oslobodi� od povinnosti ml-
čanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel uve-
dený v odseku 1 predseda vlády Slovenskej republiky.
Vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej sprá-
vy a vyšších štátnych funkcionárov môže oslobodi� od
povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach
na účel uvedený v odseku 1 ten orgán, ktorý ich do
funkcie zvolil alebo vymenoval.

(6) O oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti
o utajovaných skutočnostiach sa vyhotovuje písom-
nos� s určením účelu, rozsahu a lehoty platnosti oslo-
bodenia.

(7) Po zániku ústredného orgánu štátnej správy mô-
že oslobodi� osobu od povinnosti mlčanlivosti o utajo-

vaných skutočnostiach vedúci jeho právneho nástup-
cu; ak taký nie je, môže osobu oslobodi� od povinnosti
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riadite¾
Úradu.

§ 40

Zánik oprávnenia

(1) Oprávnenie osoby oboznamova� sa s utajovaný-
mi skutočnos�ami zaniká
a) zánikom platnosti vyjadrenia Úradu,
b) skončením výkonu funkcie,
c) skončením pracovnoprávneho vz�ahu alebo obdob-

ného pracovného vz�ahu alebo splnením zmluvné-
ho záväzku,

d) zrušením určenia oboznamova� sa s utajovanými
skutočnos�ami vedúcim,

e) skončením povinnej vojenskej služby,
f) vyhlásením za mŕtveho.

(2) Vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku opráv-
nenia oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami
a urobí opatrenia na ich ochranu.

(3) O zániku oprávnenia osoby oboznamova� sa
s utajovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne
tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci a orgán
uvedený v § 31 ods. 3 informova� Úrad do 30 dní od
zániku tohto oprávnenia.

§ 41

Vedenie evidencií

(1) Úrad vedie evidencie oprávnených osôb pre stu-
peň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a evidenciu
osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo; to sa nevz�ahuje
na oprávnené osoby, ktoré sú alebo boli príslušníkmi
alebo zamestnancami Slovenskej informačnej služby,
Vojenského spravodajstva alebo príslušníkmi, alebo
zamestnancami Policajného zboru plniacimi úlohy kri-
minálneho spravodajstva a sú vedené v ich eviden-
ciách.

(2) Vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre
stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu osôb, ktorým
toto oprávnenie zaniklo, a zoznam oprávnených osôb
pre stupeň utajenie Prísne tajné, Tajné a Dôverné
a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo.

(3) Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo
oprávnenie oboznamova� sa s utajovanými skutočnos-
�ami stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné, sa vedie
20 rokov po zániku tohto oprávnenia.

(4) Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo
oprávnenie oboznamova� sa s utajovanými skutočnos-
�ami stupňa utajenia Dôverné, sa vedie tri roky po
zániku tohto oprávnenia.

(5) Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo
oprávnenie oboznamova� sa s utajovanými skutočnos-
�ami stupňa utajenia Vyhradené, sa vedie jeden rok po
zániku tohto oprávnenia.

(6) Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské
spravodajstvo, Policajný zbor v súvislosti s plnením
úloh kriminálneho spravodajstva a vedúci sú povinní
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zabezpeči� pod¾a osobitného predpisu10) ochranu úda-
jov, ktoré vedú vo svojich evidenciách, pred neopráv-
nenou manipuláciou.

(7) Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské
spravodajstvo, Policajný zbor plniaci úlohy kriminál-
neho spravodajstva a vedúci po uplynutí lehôt uvede-
ných v odsekoch 3 až 5 zničia údaje uchované v evi-
denciách na účely ochrany utajovaných skutočností.

(8) Evidencie Úradu, Slovenskej informačnej služby,
Vojenského spravodajstva a Policajného zboru vedené
v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodaj-
stva pod¾a odseku 1 sú evidenciami vedenými v súvis-
losti s ochranou utajovaných skutočností. Tieto evi-
dencie nepodliehajú registrácii informačných
systémov súvisiacej s ochranou osobných údajov.10)

Š T V R T Á  H L AVA

PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 42

Postúpenie utajovanej skutočnosti

(1) Utajovanú skutočnos� možno postúpi� zo štátne-
ho orgánu, v ktorého pôsobnosti je utajovanou skutoč-
nos�ou pod¾a príslušného zoznamu utajovaných sku-
točností, na inú právnickú osobu, ktorá spĺňa
podmienky priemyselnej bezpečnosti pod¾a § 44, iba
na základe zmluvy a po súhlase ústredného orgánu
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná sku-
točnos� patrí; zamestnanec právnickej osoby, ktorý sa
bude oboznamova� s utajovanými skutočnos�ami, mu-
sí by� oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utaje-
nia.

(2) Zmluva musí obsahova� zoznam osôb, rozsah ich
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými sku-
točnos�ami u právnickej osoby, vymedzenie zodpoved-
nosti za ochranu utajovaných skutočností a rozsah
kontrolných opatrení.

(3) Pred vykonaním bezpečnostnej previerky práv-
nickej osoby musí štátny orgán požiada� Úrad o bez-
pečnostnú previerku štatutárneho orgánu právnickej
osoby na konkrétny stupeň utajenia štatutárneho or-
gánu právnickej osoby.

(4) Postúpi� utajovanú skutočnos� z právnickej oso-
by pod¾a odseku 1 na ïalšiu právnickú osobu možno
iba na základe súhlasu ústredného orgánu štátnej
správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnos�
patrí, až po vykonaní bezpečnostnej previerky tejto
ïalšej právnickej osoby.

§ 43

Bezpečnostná previerka právnickej osoby

(1) Bezpečnostnou previerkou právnickej osoby
Úrad zis�uje, či táto osoba spĺňa podmienky priemy-
selnej bezpečnosti pod¾a § 44.

(2) Bezpečnostnú previerku právnickej osoby vyko-
náva Úrad na základe žiadosti vedúceho príslušného
štátneho orgánu.

(3) Žiados� o vydanie potvrdenia o priemyselnej bez-
pečnosti obsahuje
a) písomné odôvodnenie žiadosti,
b) potvrdenie štátneho orgánu o pripravovanej spolu-

práci s právnickou osobou,
c) vyplnený bezpečnostný dotazník právnickej osoby

pod¾a prílohy č. 6,
d) doklady alebo ich overené fotokópie potvrdzujúce

správnos� údajov v bezpečnostnom dotazníku
právnickej osoby,

e) obdobie, stupeň utajenia a rozsah činnosti s utajo-
vanými skutočnos�ami vymedzený v zmluve.

(4) Na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnickej
osoby si môže Úrad vyžiada� pod¾a povahy veci vyjad-
renie Slovenskej informačnej služby, Vojenského spra-
vodajstva alebo Policajného zboru; tieto sú povinné
žiadosti vyhovie�.

(5) Právnická osoba je povinná na zistenie priemy-
selnej bezpečnosti umožni� príslušníkom a zamest-
nancom Úradu vstup do budov a priestorov, predloži�
požadované doklady a poskytnú� pravdivé a úplné in-
formácie o zis�ovaných skutočnostiach.

Podmienky na vydanie potvrdenia
o pr iemyselnej  bezpečnost i

§ 44

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre štátny
orgán možno vyda� iba o právnickej osobe, ktorá je
a) spôsobilá zabezpeči� ochranu utajovaných skutoč-

ností,
b) ekonomicky stabilná,
c) personálne spo¾ahlivá.

§ 45

Za spôsobilú zabezpeči� ochranu utajovaných sku-
točností sa nepovažuje právnická osoba, ktorá nemá
vytvorené podmienky na zabezpečenie ochrany utajo-
vaných skutočností pod¾a tohto zákona.

§ 46

Za ekonomicky stabilnú sa nepovažuje právnická
osoba
a) v likvidácii,
b) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz,
c) na ktorej majetok bolo povolené vyrovnanie,
d) ktorá si neplní finančné povinnosti voči štátu, alebo
e) opakovane neplní finančné záväzky voči iným oso-

bám.

§ 47

(1) Za personálne spo¾ahlivú sa nepovažuje právnic-
ká osoba, u ktorej bolo zistené bezpečnostné riziko.

(2) Za bezpečnostné riziko sa považuje
a) konanie proti záujmom Slovenskej republiky v ob-

lasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárod-
ných stykov, hospodárskych záujmov štátu, chodu
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štátneho orgánu alebo proti záujmom, ktoré sa
zaviazala Slovenská republika chráni�,

b) zahraničný vz�ah, ktorý by mohol spôsobi� ujmu
zahraničnopolitickým alebo bezpečnostným záuj-
mom Slovenskej republiky,

c) personálna nestabilita vo vedúcich funkciách alebo
orgánoch právnickej osoby.

§ 48

Vydanie a zrušenie potvrdenia
o priemyselnej bezpečnosti

(1) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti právnic-
kej osoby vydá Úrad štátnemu orgánu, ak sa bezpeč-
nostnou previerkou preukáže priemyselná bezpečnos�
právnickej osoby; ak sa bezpečnostnou previerkou
nepreukáže priemyselná bezpečnos� právnickej osoby,
Úrad potvrdenie nevydá a oznámi túto skutočnos�
štátnemu orgánu. Dôvody nevydania potvrdenia
v oznámení neuvádza.

(2) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti je platné
najviac pä� rokov odo dňa vydania; na základe žiadosti
štátneho orgánu ho možno predĺži� vždy najviac o  pä�
rokov.

(3) Ak Úrad zistí, že právnická osoba prestala spĺňa�
niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti alebo
hrubým spôsobom alebo opakovane porušila povin-
nosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností, zruší
platnos� potvrdenia a túto skutočnos� oznámi štátne-
mu orgánu, na základe žiadosti ktorého bolo potvrde-
nie vydané.

(4) Po zrušení platnosti potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti alebo po zániku jeho platnosti uplynutím
času právnická osoba neodkladne odovzdá štátnemu
orgánu utajované skutočnosti, ktoré jej štátny orgán
poskytol alebo ktoré boli vytvorené v právnickej osobe.

P IATA  HLAVA

FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ
A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ

Ochrana budov a pr iestorov

§ 49

(1) Ochrana budov a priestorov, v ktorých sa nachá-
dzajú utajované skutočnosti, sa pred prístupom nepo-
volaných osôb zabezpečuje
a) mechanickým zábranným prostriedkom slúžiacim

na ochranu pred prístupom nepovolaných osôb
a technickým zabezpečovacím prostriedkom infor-
mujúcim o stave a narušení chráneného priestoru
a

b) fyzickou ochranou, ak sa v budovách a v priesto-
roch nachádzajú utajované skutočnosti stupňa
utajenia Prísne tajné alebo Tajné.

(2) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o špecifikácii budov a priestorov a o technických
podmienkach zabezpečenia budov a priestorov fyzic-
kou ochranou pod¾a odseku 1.

§ 50

(1) Na zabezpečenie ochrany budov a priestorov
pod¾a § 49 ods. 1 písm. a) možno použi� len certifiko-
vané mechanické zábranné prostriedky alebo certifi-
kované technické zabezpečovacie prostriedky.

(2) Mechanické zábranné prostriedky a technické
zabezpečovacie prostriedky certifikuje Úrad alebo ním
autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba
autorizovaná na certifikáciu mechanických zábran-
ných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích
prostriedkov.

(3) Certifikát mechanického zábranného prostried-
ku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku
sa ude¾uje pre konkrétny stupeň utajenia a podmien-
kou jeho platnosti je dodržanie v ňom určených pod-
mienok a pravidiel používania.

(4) Certifikát udelený pre určitý stupeň utajenia pla-
tí aj pre nižší stupeň utajenia.

(5) Certifikát mechanického zábranného prostried-
ku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku
pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne taj-
né a Tajné má platnos� pä� rokov, pre utajované sku-
točnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené sedem
rokov.

(6) Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto
o certifikáciu žiada.

(7) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o certifikácii mechanických zábranných pro-
striedkov alebo technických zabezpečovacích
prostriedkov a ich použití.

Š I E S T A  H L AVA

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY

Prvý diel

Schva¾ovanie technických prostriedkov
do prevádzky, certifikácia a bezpečnostný projekt

§ 51

Schva¾ovanie do prevádzky

(1) Technické prostriedky možno používa� iba tak,
aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností.

(2) Technické prostriedky možno používa� iba v sú-
lade s bezpečnostným projektom pod¾a § 54.

(3) Na prácu s utajovanými skutočnos�ami v štát-
nom orgáne, obci alebo inej právnickej osobe možno
používa� iba technické prostriedky schválené do pre-
vádzky vedúcim.

(4) Schva¾ova� do prevádzky možno iba certifikované
technické prostriedky.

(5) Schválenie do prevádzky technického prostried-
ku na utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne
tajné a Tajné má platnos� pä� rokov a pre stupeň
utajenia Dôverné a Vyhradené sedem rokov.

(6) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
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väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o schva¾ovaní technických prostriedkov do pre-
vádzky, ich použití a podrobnosti o požiadavkách kla-
dených na technické prostriedky, na ktorých sa
spracúvajú utajované skutočnosti.

§ 52

Certifikácia technických prostriedkov

(1) Certifikáciu technických prostriedkov vykonáva
Úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo práv-
nická osoba autorizovaná na certifikáciu technických
prostriedkov; to sa nevz�ahuje na technické prostried-
ky používané v pôsobnosti Policajného zboru v súvis-
losti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva, Slo-
venskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
na ktoré vykonáva certifikáciu Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba
a Vojenské spravodajstvo.

(2) Podmienkou certifikácie technického prostried-
ku je posúdenie bezpečnostného projektu technického
prostriedku.

(3) Certifikát technického prostriedku sa ude¾uje
pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho
platnosti je dodržanie v ňom určených podmienok
a pravidiel používania technického prostriedku.

(4) Certifikát udelený pre určitý stupeň utajenia pla-
tí aj pre nižší stupeň utajenia.

(5) Certifikát technického prostriedku pre utajované
skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné má
platnos� pä� rokov a pre stupne utajenia Dôverné
a Vyhradené sedem rokov.

(6) Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto
o certifikáciu žiada.

(7) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o postupe pri certifikácii technických prostried-
kov.

§ 53

Certifikácia systémových prostriedkov

(1) Systémová ochrana utajovaných skutočností
stupňa Dôverné alebo vyšších stupňov, spracúvaných
na technických prostriedkoch, sa zabezpečuje certifi-
kovanými systémovými prostriedkami.

(2) Certifikáciu systémových prostriedkov vykonáva
Úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo práv-
nická osoba autorizovaná na certifikáciu systémových
prostriedkov; to sa nevz�ahuje na systémové prostried-
ky používané v pôsobnosti Slovenskej informačnej
služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vydáva
certifikáciu Slovenská informačná služba a Vojenské
spravodajstvo.

(3) Medzi certifikované systémové prostriedky patria
najmä
a) operačné systémy, ich jednotlivé verzie a modifiká-

cie,
b) databázové systémy,

c) produkty na správu a prevádzku počítačových sie-
tí,

d) produkty na správu a prevádzku elektronickej poš-
ty,

e) firewally a špeciálne systémové bezpečnostné pro-
dukty,

f) iné funkčne špecializované systémové produkty,
určené na tvorbu, spracovanie, prenos alebo na
uchovávanie utajovaných skutočností.

(4) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu obsahujúceho zoznam
certifikovaných systémových prostriedkov.

§ 54

Bezpečnostný projekt na technické prostriedky

(1) Bezpečnostný projekt na technické prostriedky
určuje rozsah a spôsob ich použitia a  prostriedky
a metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa
na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú,
inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú
alebo uchovávajú.

(2) Bezpečnostný projekt na technické prostriedky
obsahuje
a) bezpečnostný zámer,
b) opis chránených technických prostriedkov,
c) analýzu ochrany utajovaných skutočností z h¾adis-

ka straty, narušenia utajenia, dostupnosti, integri-
ty a autentickosti utajovaných skutočností, klasifi-
kovanie hlavných hrozieb pre utajované
skutočnosti, možné protiopatrenia na jednotlivé
hrozby z h¾adiska prevencie, detekcie a eliminácie,

d) použitie bezpečnostných štandardov a určenie
iných použitých metód a prostriedkov ochrany uta-
jovaných skutočností,

e) špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na
ochranu a ich účinnos�,

f) špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami
na ochranu.

(3) Na ochranu technických prostriedkov, ak to cha-
rakter technického prostriedku umožňuje, sa používa-
jú metódy a prostriedky ochrany pod¾a vydaných bez-
pečnostných štandardov.

(4) Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrob-
nosti o spracúvaní bezpečnostného projektu a bezpeč-
nostné štandardy.

Druhý diel

Autorizácia

§ 55

(1) Úrad vydáva súhlas s autorizáciou štátneho or-
gánu alebo právnickej osoby na vykonávanie certifiká-
cie technických prostriedkov, mechanických zábran-
ných prostriedkov a technických zabezpečovacích
prostriedkov.

(2) Právnická osoba, ktorá o autorizáciu žiada, musí
spĺňa� podmienky priemyselnej bezpečnosti.
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(3) Úrad môže vyda� súhlas s autorizáciou na zákla-
de žiadosti štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ak
štátny orgán alebo právnická osoba preukáže, že
a) zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpokla-

dy na vykonávanie certifikácie,
b) má priestorové a technické vybavenie potrebné na

vykonávanie  certifikácie,
c) je schopná organizačne zabezpeči� nestrannos� vý-

konu činnosti pri certifikácii,
d) má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti

za škody spôsobené svojou činnos�ou.

(4) V súhlase s autorizáciou štátneho orgánu alebo
autorizáciou právnickej osoby uvedie Úrad
a) názov alebo obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) právnu formu,
d) meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú vedú-

cimi autorizovaného štátneho orgánu alebo štatu-
tárnym orgánom autorizovanej právnickej osoby,
alebo členom takéhoto štatutárneho orgánu, s uve-
dením spôsobu a rozsahu, akým konajú v mene
autorizovaného štátneho orgánu alebo autorizova-
nej právnickej osoby,

e) rozsah vykonávanej certifikácie,
f) čas platnosti autorizácie.

(5) Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná
právnická osoba je pri certifikácii povinná
a) vykonáva� technické zistenia objektívne a na úrov-

ni poznatkov vedy a techniky v čase, keï sa zistenia
vykonávajú,

b) vydáva� na základe technických zistení certifikáty,
c) neodkladne oznamova� Úradu všetky zmeny pod-

mienok určených na autorizáciu,
d) na základe žiadosti poskytova� rovnopisy certifiká-

tov vrátane súvisiacich dokladov Úradu, a ak je to
nevyhnutné, aj iným autorizovaným štátnym orgá-
nom a autorizovaným právnickým osobám; zahra-
ničným subjektom, iba ak tak ustanovuje medzi-
národná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná,

e) zruši� platnos� ňou vydaného certifikátu, ak zistí,
že došlo k zmenám podmienok, na ktorých základe
bol certifikát vydaný.

(6) Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná
právnická osoba je oprávnená
a) pri výkone činnosti nahliadnu� do technickej, vý-

robnej a inej dokumentácie certifikovaného pro-
striedku,

b) používa� na dokumentoch, ktoré pod¾a tohto záko-
na vydáva, pečiatku evidovanú Úradom,

c) vyžadova� od objednávate¾a certifikácie úhradu ná-
kladov, ktoré sú s ňou spojené.

(7) Úrad je oprávnený vykonáva� kontrolu, či ním
autorizované štátne orgány a autorizované právnické
osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a pod-
mienky uvedené v súhlase s autorizáciou.

(8) Ak autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná
právnická osoba prestala spĺňa� podmienky ustanove-
né týmto zákonom a podmienky uvedené v  súhlase
s autorizáciou alebo ak vo svojej činnosti porušila
právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsa-

hu činnosti, alebo ak o to autorizovaný štátny orgán
alebo autorizovaná právnická osoba požiada, Úrad
súhlas s autorizáciou zmení alebo zruší. Ak autorizo-
vaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba
žiada o zrušenie autorizácie, musí to urobi� najmenej
šes� mesiacov pred navrhovaným termínom zrušenia
autorizácie.

S IEDMA HLAVA

OCHRANA ZAHRANIČNÝCH INFORMÁCIÍ

§ 56

Výmena utajovaných skutočností

(1) Utajované skutočnosti chránené cudzou mocou
a postúpené Slovenskej republike sú chránené pod¾a
tohto zákona, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa
môžu postúpi� cudzej moci len v súlade s medzinárod-
nou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Výmena utajovaných skutočností medzi Sloven-
skou republikou a zahraničnou osobou sa uskutočňu-
je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slo-
venská republika viazaná.

(4) Poskytovanie utajovaných skutočností medzi
právnickými osobami Slovenskej republiky a zahra-
ničnou osobou zabezpečuje Úrad. Pred ich poskytnu-
tím si Úrad vyžiada stanovisko Ministerstva zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky, Slovenskej
informačnej služby, ministerstva obrany a ústredného
orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajova-
ná skutočnos� patrí; tieto sú povinné žiadosti vyhovie�.

(5) Poskytovanie a prijímanie utajovaných skutoč-
ností sa vykonáva prostredníctvom centrálneho regis-
tra, ktorý vedie Úrad, ak medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný zákon
neustanovuje inak.

(6) V súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná, je Úrad a príslušný úrad
iného štátu oprávnený vykonáva� kontrolu ochrany
vzájomne poskytnutých utajovaných skutočností.

(7) Úrad vykonáva bezpečnostné previerky fyzických
osôb a bezpečnostné previerky právnických osôb, kto-
ré sa majú oboznamova� s utajovanými skutočnos�a-
mi v súvislosti s plnením úloh pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; na
vydanie vyjadrenia Úradu sa vz�ahujú ustanovenia
§ 11 až 30 a na vydanie potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti sa vz�ahujú ustanovenia § 43 až 48 tohto
zákona. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na
ktorú bola vykonaná previerka pod¾a § 19, vydáva
vyjadrenie o takejto osobe Úrad na základe vyjadrenia
poskytnutého Slovenskou informačnou službou, Vo-
jenským spravodajstvom alebo Policajným zborom
v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodaj-
stva.

(8) Ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná, postupuje sa pri vy-
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dávaní vyjadrenia pre oprávnené osoby s osobitným
postavením pod¾a § 31 okrem prezidenta Slovenskej
republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej repub-
liky a predsedu vlády Slovenskej republiky pod¾a tohto
zákona.

(9) Na poskytovanie utajovaných skutočností medzi
spravodajskými službami Slovenskej republiky
a spravodajskými službami iného štátu v rámci spolu-
práce uskutočňovanej pod¾a osobitného predpisu13) sa
odseky 3 až 7 nevz�ahujú; v takýchto prípadoch s po-
skytnutím utajovaných skutočností musia súhlasi�
vedúci spravodajských služieb, o čom vedú evidenciu.

Registre utajovaných skutočnost í
a medzinárodná spolupráca

§ 57

(1) V centrálnom registri utajovaných skutočností
vedenom Úradom sú evidované všetky utajované sku-
točnosti poskytnuté i prijaté v rámci medzinárodnej
spolupráce okrem utajovaných skutočností evidova-
ných pod¾a § 56 ods. 9.

(2) Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytu-
jú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medziná-
rodnej spolupráce pod¾a odseku 1, sú povinné zriadi�
po schválení vlastné registre utajovaných skutočností.

§ 58

Riadenie a koordináciu šifrovej ochrany informácií
v oblasti medzinárodnej spolupráce a výmeny utajova-
ných skutočností vykonáva Úrad.

Ô S M A  H L AVA

FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE
A LETECKÉ SNÍMKOVANIE

§ 59

Zákaz fotografovania a filmovania

(1) V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti
štátu je zakázané fotografova�, filmova� alebo inak
zaznamenáva� budovy, priestory alebo zariadenia
označené zákazom fotografovania. Zákaz môže by� do-
časný alebo trvalý.

(2) O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného
zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozho-
duje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsob-
nosti utajovaná skutočnos� patrí.

§ 60

Letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických
a kartografických prác

(1) Na letecké snímkovanie územia Slovenskej re-
publiky a vykonávanie leteckého meračského snímko-
vania pre potreby správy štátnych hraníc,14) geodézie
a kartografie z lietajúceho zariadenia (ïalej len „letec-
ké snímkovanie“) sa okrem leteckého snímkovania pre
potreby obrany štátu vyžaduje povolenie, ktoré vydáva
Úrad až po súhlase
a) ministerstva obrany,
b) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
d) Slovenskej informačnej služby,
e) Leteckého úradu Slovenskej republiky,
ktoré určia podmienky na povolenie leteckého sním-
kovania, ak osobitný predpis15) alebo medzinárodná
zmluva,16) ktorou je Slovenská republika viazaná, ne-
ustanovuje inak.

(2) Úrad si pred vydaním povolenia vyžiada stanovis-
ko Topografickej služby Armády Slovenskej republiky
a náletový plán s vyznačením priestorov, ktoré sa ne-
smú zverejňova�.

(3) Žiados� o povolenie leteckého snímkovania sa
predkladá Úradu najmenej dva mesiace pred jeho
plánovaným začiatkom a musí obsahova�
a) označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

ktorá žiada o povolenie vykona� letecké snímkova-
nie (ïalej len „žiadate¾“),

b) určenie vykonávate¾a leteckého snímkovania s uve-
dením osôb, ktoré budú letecké snímkovanie vyko-
náva�, ich rodné čísla, miesta narodenia a adresy
trvalého pobytu,

c) presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého
snímkovania,

d) určenie dátumu a času vykonania leteckého sním-
kovania (letový plán),

e) účel snímkovania, na aký sa má povolenie vyda�,
f) registračnú značku, typ a druh lietajúceho zariade-

nia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie, a typ
záznamového zariadenia, ktoré sa pri snímkovaní
použije.

(4) Získaný letecký snímkový materiál musí žiadate¾
predloži� na posúdenie Úradu a ministerstvu obrany;
takýto materiál možno využíva� len s ich súhlasom.

(5) Letecký snímkový materiál môže žiadate¾ využí-
va� počas 12 mesiacov odo dňa jeho nadobudnutia.
Žiadate¾ môže požiada� ministerstvo obrany o predĺže-
nie určeného času využitia. Po skončení tohto času sa
letecký snímkový materiál trvalo ukladá v archíve To-
pografického ústavu Armády Slovenskej republiky.
Autorské práva zostávajú nedotknuté.

(6) Letecký snímkový materiál, ktorý zobrazuje bu-

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

14) Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
16) Napríklad Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala 26. novembra 1992.
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dovy, priestory a zariadenia so zákazom fotografova-
nia, musí by� označený príslušným stupňom utajenia.

(7) Pri geodetických a kartografických prácach, kto-
ré sa týkajú záujmov obrany štátu, sa postupuje pod¾a
osobitných predpisov.15)

TRETIA  ČASŤ

ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ

§ 61

Ústredný šifrový orgán

(1) Ústredný šifrový orgán [§ 66 ods. 1 písm. c)
bod 1] koordinuje a kontroluje činnos� ústredných or-
gánov štátnej správy na úseku šifrovej ochrany infor-
mácií. Vo vz�ahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky,  ministerstvu obrany a Slovenskej infor-
mačnej službe vykonáva ústredný šifrový orgán kon-
trolnú činnos� len do úrovne rezortných šifrových
orgánov a šifrových orgánov postavených im na roveň.

(2) Ústredný šifrový orgán je oprávnený požadova�
od ústredných orgánov štátnej správy informácie po-
trebné na plnenie svojich úloh.

(3) Zamestnanci ústredného šifrového orgánu sú
oprávnení v súvislosti s vykonávaním kontroly bez-
pečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany in-
formácií vstupova� na pracoviská šifrových orgánov,
ak to nevylučuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(4) Ak sa zistia závažné nedostatky na úseku šifrovej
ochrany informácií, ústredný šifrový orgán môže za-
stavi� rozhodnutím prevádzku systému alebo pro-
striedku šifrovej ochrany informácií. Podanie rozkla-
du17) proti rozhodnutiu o zastavení prevádzky nemá
odkladný účinok.

(5) Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej
ochrany informácií Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky, ministerstva obrany a Slovenskej informač-
nej služby zastavuje ich vedúci na základe návrhu
ústredného šifrového orgánu.

(6) Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej
ochrany informácií možno obnovi� len s písomným
súhlasom ústredného šifrového orgánu a po odstráne-
ní nedostatkov, ktoré viedli k zastaveniu prevádzky.

§ 62

Rezortný šifrový orgán

(1) Na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií v pô-
sobnosti ústredného orgánu štátnej správy si jeho
vedúci s predchádzajúcim súhlasom ústredného šifro-
vého orgánu môže zriadi� rezortný šifrový orgán.

(2) Rezortný šifrový orgán je priamo podriadený ve-
dúcemu ústredného orgánu štátnej správy.

(3) Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
a) zodpovedá za šifrovú ochranu informácií vo svojej

pôsobnosti,
b) určuje rozsah povinností rezortného šifrového or-

gánu vo svojej pôsobnosti a šifrového orgánu posta-
veného mu na roveň,

c) schva¾uje do prevádzky systémy a prostriedky šif-
rovej ochrany informácií na ochranu utajovaných
skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné,

d) certifikuje a schva¾uje do prevádzky systémy
a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochra-
nu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dô-
verné a Vyhradené,

e) zastavuje prevádzku systému alebo prostriedku šif-
rovej ochrany informácií pri zistení nedostatkov na
úseku šifrovej ochrany informácií; o zastavení pre-
vádzky informuje ústredný šifrový orgán.

§ 63

Certifikačná autorita

(1) Ústredný šifrový orgán na ochranu utajovaných
skutočností zabezpečuje výkon funkcie certifikačnej
autority.

(2) Pri výkone funkcie pod¾a odseku 1 ústredný šif-
rový orgán
a) vydáva digitálne certifikáty,
b) spravuje digitálne certifikáty,
c) poskytuje služby spojené s digitálnymi certifikátmi.

§ 64

Odborná spôsobilos�

(1) Zamestnanec na úseku šifrovej ochrany informá-
cií musí by� oprávnenou osobou na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnos�ami pod¾a tohto zákona
a musí spĺňa� podmienky odbornej spôsobilosti.

(2) Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 vydá ve-
dúci ústredného orgánu štátnej správy osvedčenie na
prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií.

(3) Zamestnancovi, ktorý prestane spĺňa� podmien-
ky pod¾a odseku 1, odníme vedúci ústredného orgánu
štátnej správy osvedčenie na prácu na určenom úseku
šifrovej ochrany informácií.

§ 65

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväz-
ného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnos-
ti o certifikácii a schva¾ovaní do prevádzky systémov
a prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ich použití,
nasadení, preprave a evidencii, používaní šifrových
materiálov, vedení evidencií zamestnancov na úseku
šifrovej ochrany informácií a overovaní ich odbornej
spôsobilosti a podrobnosti o zriaïovaní rezortného šif-
rového orgánu alebo jemu na roveň postaveného šifro-
vého orgánu.

17) § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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ŠTVRTÁ  ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ÚRADU, POSTAVENIE POVINNOSTI
A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKOV ÚRADU,

PÔSOBNOSŤ SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ
SLUŽBY, VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA
A POLICAJNÉHO ZBORU PRI OCHRANE

UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

§ 66

Pôsobnos� Úradu, postavenie, povinnosti
a oprávnenia príslušníkov Úradu

(1) Úrad na úseku
a) ochrany utajovaných skutočností

1. vypracúva koncepciu ochrany utajovaných sku-
točností a rozbory stavu a úrovne práce na tomto
úseku,

2. vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutoč-
ností v štátnych orgánoch, obciach a v právnic-
kých osobách,

3. vydáva zoznamy utajovaných skutočností,
4. zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky

navrhovanej osoby a bezpečnostnej previerky
prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlá-
dy Slovenskej republiky, ak o to tieto osoby po-
žiadajú,

5. vydáva a zrušuje vyjadrenie o navrhovanej osobe,
6. vykonáva školenie bezpečnostných zamestnan-

cov,
7. vydáva a zrušuje potvrdenie o priemyselnej bez-

pečnosti právnickej osoby,
8. certifikuje technické prostriedky, systémové

prostriedky, mechanické zábranné prostriedky
a technické zabezpečovacie prostriedky a vydáva
zoznamy certifikovaných systémových prostried-
kov,

9. autorizuje štátne orgány a právnické osoby na
certifikáciu technických prostriedkov, mechanic-
kých zábranných prostriedkov a technických za-
bezpečovacích prostriedkov,

10. vydáva bezpečnostné štandardy,
11. vykonáva znaleckú činnos�,
12. vedie evidencie súvisiace s ochranou utajova-

ných skutočností,
13. metodicky usmerňuje činnos� na úseku ochrany

utajovaných skutočností,
14. zabezpečuje úlohy spojené s ochranou utajova-

ných skutočností v prípade zániku štátnych or-
gánov a právnických osôb, ktoré nemajú právne-
ho nástupcu,

b) ochrany zahraničných informácií
1. plní úlohy na úseku ochrany utajovaných sku-

točností v rozsahu ustanovenom medzinárodný-
mi zmluvami,

2. ustanovuje zásady výmeny a ochrany utajova-
ných skutočností v  súlade s pripravovanými
a platnými medzinárodnými zmluvami,

3. kontroluje dodržiavanie a plnenie medzinárod-
ných zmlúv o výmene utajovaných skutočností,

4. vyjadruje sa o navrhovaných osobách pod¾a  me-
dzinárodných zmlúv a vydáva príslušné osvedče-
nia,

5. plní úlohy centrálneho registra výmeny utajova-
ných skutočností,

6. vedie evidencie súvisiace s výmenou utajovaných
skutočností,

c) šifrovej ochrany informácií
1. plní funkciu ústredného šifrového orgánu Slo-

venskej republiky,
2. vypracúva koncepciu rozvoja šifrovej ochrany in-

formácií,
3. ustanovuje zásady šifrovej ochrany informácií,
4. certifikuje a schva¾uje do prevádzky metódy, sys-

témy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na
ochranu utajovaných skutočností stupňa utaje-
nia Prísne tajné a Tajné, ak ïalej nie je ustano-
vené inak,

5. odporúča alebo certifikuje a schva¾uje do pre-
vádzky systémy a prostriedky šifrovej ochrany
informácií na ochranu stupňa utajenia Dôverné
a Vyhradené,

6. vykonáva kontrolu bezpečnosti šifrovej ochrany
informácií,

7. určuje podmienky na výber, odbornú prípravu
zamestnancov a podmienky na vydávanie a odní-
manie osvedčení na prácu,

8. určuje rozsah a spôsob využívania informačného
systému šifrovej ochrany informácií,

9. vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti
kryptológie a výskum, vývoj a výrobu prostried-
kov šifrovej ochrany informácií,

10. určuje spôsob, rozsah a podmienky správy sys-
témov šifrovej ochrany informácií a výroby šifro-
vých materiálov pre systémy a prostriedky šifro-
vej ochrany informácií,

11. vykonáva znaleckú činnos�,
12. vedie evidencie súvisiace so šifrovou ochranou

informácií,
13. plní funkciu gestora vládneho a zahraničného

spojenia,
14. plní funkciu gestora zabezpečovania prostried-

kov šifrovej ochrany informácií.

(2) Úrad pri vykonávaní tohto zákona spolupracuje
aj s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov
a bezpečnostnými úradmi medzinárodných organizá-
cií.

(3) Úlohy Úradu pod¾a tohto zákona plnia príslušníci
Úradu, ktorí sú v služobnom pomere pod¾a osobitného
predpisu.18)

(4) Príslušník Úradu preukazuje svoju príslušnos�
k Úradu služobným preukazom s evidenčným číslom
a ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“.

(5) Príslušník Úradu je povinný pri plnení úloh dba�
na čes�, vážnos� a dôstojnos� osôb aj na svoju vlastnú,
ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnos�ou
nevznikla škoda alebo iná ujma.

(6) Príslušník Úradu je riadite¾om oprávnený nosi�

18) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
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strelnú zbraň a použi� ju v medziach zákona, aby
v prípade nutnej obrany odvrátil útok smerujúci proti
jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo
útok na život inej osoby, ak ho nemožno odvráti�
inak.

(7) Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povin-
ný vyzva� osobu, aby upustila od protiprávneho kona-
nia s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred
použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použi�
varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu mô-
že príslušník upusti� len vtedy, keï je sám napadnutý
alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec
neznesie odklad.

(8) Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný
dba� na potrebnú opatrnos�, najmä aby neohrozil život
iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej
zbraň použije. Použitie strelnej zbrane je príslušník
povinný oznámi� svojmu nadriadenému.

(9) Na plnení úloh Úradu sa môžu podie¾a� aj za-
mestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti sa
upravujú osobitnými predpismi.19)

§ 67

Slovenská informačná služba
a Vojenské spravodajstvo

(1) Slovenská informačná služba a Vojenské spravo-
dajstvo
a) vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných

osôb vo svojej pôsobnosti pod¾a § 19,
b) poskytuje Úradu na požiadanie informácie o bez-

pečnostnej spo¾ahlivosti navrhovaných osôb zo svo-
jich evidencií,

c) vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie
Úradu previerky v mieste bydliska navrhovaných
osôb o ich bezpečnostnej spo¾ahlivosti a informácie
z týchto previerok poskytuje Úradu,

d) vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie
Úradu previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom
žijú navrhované osoby, možnosti výskytu bezpeč-
nostných rizík a informácie z týchto previerok po-
skytuje Úradu,

e) poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informá-
cie na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnic-
kých osôb,

f) schva¾uje do prevádzky a certifikuje technické
prostriedky používané výlučne vo vlastnej pôsob-
nosti,

g) vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných
skutočností,

h) vedie registre utajovaných skutočností poskytova-
ných a prijímaných v rámci medzinárodnej spolu-
práce,

i) vykonáva školenie svojich bezpečnostných zamest-
nancov.

(2) Pri plnení úloh pod¾a odseku 1 sú Slovenská
informačná služba a Vojenské spravodajstvo oprávne-
ní

a) využíva� údaje zo svojich evidencií a údaje z eviden-
cií a materiálov vzniknutých z činnosti bezpečnost-
ných orgánov a vojenských orgánov alebo takéto
údaje vyžadova�,

b) získava� potrebné informácie od štátnych orgánov
obcí a právnických osôb,

c) uchováva� vo svojich evidenciách údaje získané pri
plnení úloh pod¾a tohto zákona.

(3) Slovenská informačná služba certifikuje a schva-
¾uje do prevádzky metódy, systémy a prostriedky šif-
rovej ochrany informácií na ochranu utajovaných sku-
točností stupňa Prísne tajné a Tajné, ktoré sú určené
na poskytovanie utajovaných skutočností Slovenskou
informačnou službou spravodajským službám iných
štátov v rámci spolupráce uskutočňovanej pod¾a oso-
bitného predpisu; certifikáciu a schva¾ovanie do pre-
vádzky vykonáva v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom vydaným Úradom pod¾a § 65.

(4) Vojenské spravodajstvo priebežne poskytuje Úra-
du zoznam oprávnených osôb, na ktoré je vykonávaná
bezpečnostná previerka pod¾a § 19 ods. 3, zoznam
osôb, ktorým oprávnenie zaniklo, a zoznam osôb,
u ktorých bola bezpečnostná previerka ukončená bez
vyjadrenia; obsah údajov v týchto zoznamoch je uve-
dený v prílohe č. 7.

§ 68

Policajný zbor

(1) Policajný zbor
a) poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informá-

cie o bezpečnostnej spo¾ahlivosti navrhovaných
osôb zo svojich evidencií,

b) vykonáva na základe žiadosti Úradu previerky
v mieste bydliska navrhovaných osôb o ich bezpeč-
nostnej spo¾ahlivosti a informácie z týchto previe-
rok poskytuje Úradu,

c) vykonáva na základe žiadosti Úradu previerky bez-
pečnosti prostredia, v ktorom žijú navrhované oso-
by, možnosti výskytu bezpečnostných rizík a infor-
mácie z týchto previerok poskytuje Úradu,

d) poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informá-
cie na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnic-
kých osôb.

(2) Pri plnení úloh pod¾a odseku 1 je Policajný zbor
oprávnený
a) využíva� údaje zo svojich evidencií,
b) získava� potrebné informácie od štátnych orgánov,

obcí a právnických osôb.

(3) Policajný zbor pri plnení úloh kriminálneho spra-
vodajstva20) je pri vykonávaní bezpečnostných previe-
rok pod¾a § 19 ods. 4 oprávnený používa� prostriedky
operatívno-pátracej činnosti a informačno-technické
prostriedky a vies� bezpečnostné spisy svojich prísluš-
níkov a svojich zamestnancov.

19) Zákonník práce.
20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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PIATA  ČASŤ

KONTROLA A ZODPOVEDNOSŤ
ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 69

Kontrola

(1) Pri kontrole ochrany utajovaných skutočností
v štátnych orgánoch, obciach a v iných právnických
osobách postupuje Úrad ako pri výkone kontroly
v štátnej správe pod¾a osobitného predpisu,21) ak ïalej
nie je ustanovené inak.

(2) Príslušníci a zamestnanci Úradu sú pri výkone
kontroly oprávnení
a) oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami

všetkých stupňov utajenia v rozsahu potrebnom na
vykonanie kontroly,

b) vstupova� do informačných systémov do úrovne
správcu systému v rozsahu potrebnom na vykona-
nie kontroly,

c) vstupova� do všetkých budov, priestorov a zariade-
ní s  osobitným režimom, v ktorých sú utajované
skutočnosti,

d) navrhnú� zrušenie platnosti vyjadrenia Úradu oso-
be oprávnenej oboznamova� sa s utajovanými sku-
točnos�ami a potvrdenia o priemyselnej bezpečnos-
ti právnickej osoby,

e) vykona� neodkladné opatrenia na zabezpečenie
ochrany utajovaných skutočností vrátane odňatia
utajovanej skutočnosti,

f) požadova�, aby boli v určenej lehote odstránené
zistené nedostatky a zaslaná písomná správa o ich
odstránení Úradu.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa okrem ustanovení pís-
men d) až f) vz�ahuje aj na vykonávanie znaleckej
činnosti a vypracúvanie odborných stanovísk.

§ 70

Priestupky

(1) Priestupku na úseku ochrany utajovaných sku-
točností sa dopustí oprávnená osoba, ak poruší povin-
nos� pod¾a § 37.

(2) Priestupku na úseku ochrany utajovaných sku-
točností sa dopustí ïalej ten, kto
a) ako nepovolaná osoba nezachová mlčanlivos�

o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa jej stali
známe,

b) nesplní povinnos� oznámi� informáciu, o ktorej sa
dozvedel, alebo povinnos� odovzda� nájdenú vec
obsahujúcu utajovanú skutočnos�,

c) poruší zákaz fotografovania, filmovania alebo iného
zaznamenávania budov, priestorov alebo zariade-
nia,

d) použije technický prostriedok v rozpore s ustano-
veniami tohto zákona,

e) uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej

republiky bez povolenia Úradu alebo poruší záujmy
obrany štátu pri vykonávaní geodetických a karto-
grafických prác.

(3) Za priestupok možno uloži�
a) pod¾a odseku 1 pokutu do 50 000 Sk alebo zákaz

činnosti,
b) pod¾a odseku 2 písm. a) a b) pokutu do 15 000 Sk,
c) pod¾a odseku 2 písm. c), d) a e) pokutu do

50 000 Sk.

(4) Priestupky na úseku ochrany utajovaných sku-
točností prejednáva Úrad.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje
osobitný predpis.22)

§ 71

Správne delikty

(1) Obec alebo iná právnická osoba poruší povinnos�
na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak
a) poskytne utajovanú skutočnos� cudzej moci v roz-

pore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná,

b) nevedie riadne evidenciu osôb oprávnených oboz-
namova� sa s utajovanými skutočnos�ami a osôb,
ktorým toto oprávnenie zaniklo,

c) neoznámi Úradu zánik oprávnenia osôb oboznamo-
va� sa s utajovanými skutočnos�ami tvoriacimi stu-
peň utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôver-
né  v lehote  ustanovenej zákonom,

d) neinformuje Úrad o určení oprávnených osôb pre
stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,

e) neinformuje Úrad o začatí realizácie úloh na úseku
výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ktoré sú uta-
jovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne
tajné, Tajné, Dôverné,

f) neoznámi Úradu uzatvorenie medzinárodnej zmlu-
vy alebo obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou
alebo so spoluúčas�ou zahraničnej osoby, ktorých
predmetom sú utajované skutočnosti,

g) nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu uta-
jovaných skutočností,

h) nezabezpečí riadnu evidenciu, prepravu, uskladňo-
vanie, vyraïovanie a uchovanie informácií a vecí
obsahujúcich utajované skutočnosti,

i) uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej
republiky bez povolenia Úradu alebo poruší záujmy
obrany štátu pri vykonávaní geodetických a karto-
grafických prác,

j) poruší pri šifrovej ochrane informácií povinnos�
uloženú týmto zákonom,

k) použije technický prostriedok v rozpore s ustano-
veniami tohto zákona.

(2) Za porušenie povinností uvedených v odseku 1
písm. a) až d) možno uloži� pokutu v sume do
500 000 Sk a za porušenie povinností uvedených
v odseku 1 písm. e) až k) možno uloži� pokutu v sume
do 1 000 000 Sk.

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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(3) Pri súčasnom porušení viacerých povinností na
úseku ochrany utajovaných skutočností uvedených
v odseku 1 možno uloži� pokutu do dvojnásobku sumy
uvedenej v odseku 2.

(4) Za opakované porušenie povinností na úseku
ochrany utajovaných skutočností uvedených v odse-
ku 1 možno v lehote dvoch rokov od právoplatnosti
predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty uloži�
ïalšiu pokutu do dvojnásobku sumy uvedenej v odse-
koch 2 a 3.

§ 72

Ukladanie pokút

(1) Za porušenie povinností pod¾a § 71 uloží pokutu
v správnom konaní Úrad. Pri určení pokuty Úrad pri-
hliadne na závažnos�, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.

(2) Pokutu možno uloži� do jedného roka odo dňa,
keï sa Úrad dozvedel o porušení povinností na úseku
ochrany utajovaných skutočností, najneskôr však do
troch rokov odo dňa, keï k porušeniu povinností do-
šlo.

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

(4) Uložením pokuty pod¾a § 70 a 71 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody23)
ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 73

(1) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa okrem
§ 61 ods. 4, § 70, § 71 a 72 nevz�ahujú všeobecne
záväzné právne predpisy o správnom konaní.24)

(2) Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných
právnych predpisoch používa pojem štátne tajomstvo
alebo služobné tajomstvo, rozumie sa tým utajovaná
skutočnos�.

(3) Postavenie ústredného orgánu štátnej správy na
účely tohto zákona má aj Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Sloven-
skej republiky, Slovenská informačná služba, Vojen-
ské spravodajstvo, Národná banka Slovenska, Kance-
lária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária
Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelária
Ústavného súdu Slovenskej republiky.

§ 74

Ak sa v § 10 ods. 1 písm. e) a g) a ods. 2 písm. b), c),
d) a e), § 11 ods. 1 písm. h), § 26, 27, § 28 ods. 3, § 29
ods. 2, § 30 ods. 1, 2 a 5, § 34 ods. 4, § 40 ods. 1
písm. a) a ods. 3 a § 41 ods. 1 uvádza Úrad, rozumie
sa tým Vojenské spravodajstvo vo vz�ahu k osobám,
u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka pod¾a
§ 19 ods. 3.

§ 75

(1) Ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) a ods. 2
písm. b), c), d) a e), § 11 ods. 1 písm. h), § 26, § 28
ods. 3, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1, 2 a 5, § 40 ods. 3, § 66
ods. 1 písm. a) bodov 5 a 12, § 69 ods. 2 písm. b) a c)
a § 71 ods. 1 písm. c), d), e) a k) sa nevz�ahujú na
Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodaj-
stvo a Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kri-
minálneho spravodajstva.

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté  postave-
nie Vojenského spravodajstva pod¾a § 74 a oprávnenie
ústredného šifrového orgánu pod¾a § 61 ods. 1.

§ 76

Prechodné ustanovenia

(1) Skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva
alebo služobného tajomstva pod¾a doterajších predpi-
sov a označené ako Prísne tajné alebo Tajné zostávajú
utajovanými skutočnos�ami pod¾a tohto zákona, ak sa
neurčí inak. Lehoty plynúce pod¾a doterajších predpi-
sov sa považujú za lehoty pod¾a tohto zákona. Podania
podané pod¾a doterajších predpisov a nevybavené do
31. októbra 2001 sa vybavia pod¾a tohto zákona.

(2) Konania o uložení pokút za porušenie povinností
na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej
ochrany informácií začaté pred 1. novembrom 2001
dokončí Úrad pod¾a doterajších predpisov.

(3) Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na
oboznamovanie sa so štátnym tajomstvom v období do
31. decembra 1996, sa považuje za oprávnenú osobu
pre stupeň utajenia Prísne tajné alebo Tajné pod¾a
tohto zákona do 31. októbra 2002, ak nenastanú iné
okolnosti na zánik oprávnenia.

(4) Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na
oboznamovanie sa so štátnym tajomstvom v období po
1. januári 1997, sa považuje za oprávnenú osobu pre
stupeň utajenia Prísne tajné alebo Tajné pod¾a tohto
zákona do 31. októbra 2003, ak nenastanú iné okol-
nosti na zánik oprávnenia.

(5) Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na
oboznamovanie sa so služobným tajomstvom, sa po-
važuje za oprávnenú osobu pre stupeň utajenia Dôver-
né alebo Vyhradené pod¾a tohto zákona do 31. októbra
2004, ak nenastanú iné okolnosti na zánik oprávne-
nia.

23) Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/1965 Zb. a Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.

24) Zákon č. 71/1967 Zb.
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 (6) Osvedčenie zamestnanca na úseku šifrovej
ochrany informácií vydané pred 1. novembrom 2001
sa považuje za osvedčenie zamestnanca na úseku
šifrovej ochrany informácií vydané pod¾a tohto zákona
a jeho platnos� sa končí najneskôr 31. decembra 2004.

 (7) Technické prostriedky, na ktoré boli schválené
bezpečnostné projekty do 31. októbra 2001, sa pova-
žujú za technické prostriedky schválené do prevádzky
pod¾a tohto zákona do 30. septembra 2003.

 (8) Prostriedok šifrovej ochrany informácií použí-
vaný na ochranu skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva po-
d¾a doterajších predpisov sa považuje do 31. decem-
bra 2004 za certifikovaný prostriedok šifrovej ochra-
ny informácií pod¾a tohto zákona, ak bolo
rozhodnutie o schválení vydané do 31. októbra
2001.

 (9) Rezortné šifrové orgány zriadené pod¾a doteraj-
ších predpisov sa považujú za rezortné šifrové orgány
zriadené pod¾a tohto zákona.

(10) Ústredné orgány štátnej správy predložia do
31. augusta 2001 Úradu návrhy zoznamov utajova-
ných skutočností.

(11) S prechodom pôsobnosti v oblasti ochrany uta-
jovaných skutočností a šifrovej služby z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na Úrad prechádzajú na
Úrad aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz�a-
hov, majetkovoprávnych vz�ahov a iných vz�ahov. Po-
drobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upra-
via dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä okruh
a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa,
ktorí zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky prechádzajú do pracovného pomeru v Úrade.

§ 77

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva,
služobného tajomstva, o šifrovej ochrane infor-
mácií a o zmene a doplnení Trestného zákona
v znení neskorších predpisov,

2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republi-
ky č. 129/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996
Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného
tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zme-
ne a doplnení Trestného zákona v znení neskor-
ších predpisov,

3. opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej re-
publiky č. GO 25/1996 z 1. júla 1996, ktorým sa
vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich pred-
met štátneho tajomstva a služobného tajomstva
na prokuratúre Slovenskej republiky (oznámenie
č. 236/1996 Z. z.),

4. výnos Úradu vlády Slovenskej republiky
č. 1/1996 z 19. septembra 1996, ktorým sa vy-
dávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet
štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti

Úradu vlády Slovenskej republiky a v pôsobnosti
Rád obrán štátu (oznámenie č. 275/1996 Z. z.),

5. výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky č. 5680/M-1996 zo
4. októbra 1996, ktorým sa vydáva zoznam sku-
točností tvoriacich predmet štátneho tajomstva
a zoznam skutočností tvoriacich predmet služob-
ného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(oznámenie č. 294/1996 Z. z.) v znení výnosu
č. 1732/M-98 z 1. decembra 1998 (oznámenie
č. 381/1998 Z. z.),

6. výnos Ministerstva výstavby a verejných prác
Slovenskej republiky č. 1/1996 z 8. októbra
1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvo-
riacich predmet štátneho tajomstva a zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného ta-
jomstva v pôsobnosti Ministerstva výstavby a ve-
rejných prác Slovenskej republiky (oznámenie
č. 297/1996 Z. z.),

7. výnos Správy štátnych hmotných rezerv Sloven-
skej republiky č. 1/1996 z 20. septembra 1996,
ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich
predmet štátneho tajomstva a zoznam skutoč-
ností tvoriacich predmet služobného tajomstva
(oznámenie č. 355/1996 Z. z.),

8. výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 20294/96-351 z 2. decembra 1996, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoria-
cich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti
rezortu Ministerstva financií Slovenskej republi-
ky (oznámenie č. 365/1996 Z. z.),

9. výnos Ministerstva pre správu a privatizáciu
národného majetku Slovenskej republiky
č. KM-1111/1996 zo 4. novembra 1996, ktorým
sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich pred-
met štátneho tajomstva a zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pô-
sobnosti Ministerstva pre správu a privatizáciu
národného majetku Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 8/1997 Z. z.),

10. výnos Protimonopolného úradu Slovenskej re-
publiky č. 1/1996 z 1. októbra 1996, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoria-
cich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
(oznámenie č. 15/1997 Z. z.),

11. výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky č. 37/1996-11 z 19. decembra 1996,
ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich
predmet štátneho tajomstva a zoznam skutoč-
ností tvoriacich predmet služobného tajomstva
v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky (oznámenie č. 31/1997 Z. z.),

12. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej re-
publiky č. 233/1997-030 z 20. januára 1997,
ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich
predmet štátneho tajomstva a zoznam skutoč-
ností tvoriacich predmet služobného tajomstva
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Sloven-
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skej republiky (oznámenie č. 32/1997 Z. z.) v zne-
ní výnosu č. 12/2000 zo 4. decembra 2000 (ozná-
menie č. 444/2000 Z. z.),

13. výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoria-
cich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 37/1997 Z. z.),

14. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 89/1997-100 zo 4. februára 1997,
ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich
predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsob-
nosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky (oznámenie č. 39/1997 Z. z.),

15. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 13/1997-13 z 19. februára 1997, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoria-
cich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
(oznámenie č. 60/1997 Z. z.),

16. výnos Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky č. P-4360/1996 zo 16. decem-
bra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností
tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného ta-
jomstva v pôsobnosti rezortu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky
(oznámenie č. 65/1997 Z. z.),

17. výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky č. 182/97-A zo 4. februára 1997, ktorým
sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich pred-
met štátneho tajomstva a zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pô-
sobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (oznámenie č. 66/1997 Z. z.),

18. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky
č. 87 915 z 5. mája 1997, ktorým sa vydáva zoznam
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva
a zoznam skutočností tvoriacich predmet služob-
ného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky (oznámenie č. 133/1997 Z. z.)
v znení výnosu č. SELP-4286 z 29. novembra 2000
(oznámenie č. 454/2000 Z. z.),

19. výnos Úradu jadrového dozoru Slovenskej repub-
liky č. 1/1997 z 5. mája 1997, ktorým sa vydáva
zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho
tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich pred-
met služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu
jadrového dozoru Slovenskej republiky (oznáme-
nie č. 141/1997 Z. z.),

20. výnos Úradu priemyselného vlastníctva Sloven-
skej republiky č. 1 z 10. apríla 1997, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoria-
cich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej re-
publiky (oznámenie č. 228/1997 Z. z.),

21. výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 2010/97-III/11

z 10. novembra 1997, ktorým sa vydáva zoznam
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajom-
stva a služobného tajomstva v pôsobnosti Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (oznámenie č. 340/1997 Z. z.),

22. výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 95/1997 z 9. decembra 1997, ktorým sa vydá-
va zoznam skutočností tvoriacich predmet štát-
neho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich
predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky (oznáme-
nie č. 378/1997 Z. z.) v znení výnosu č. 70/1998
z 23. októbra 1998 (oznámenie č. 356/1998
Z. z.), výnosu č. 9/2000 z 24. marca 2000 (ozná-
menie č. 113/2000 Z. z.), výnosu č. 42/2000 zo
4. septembra 2000 (oznámenie č. 295/2000 Z. z.)
a výnosu č. 55/2000 z 29. novembra 2000 (ozná-
menie č. 434/2000 Z. z.),

23. výnos Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 1/1998 z 26. augusta 1998,
ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich
predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočnos-
tí tvoriacich predmet služobného tajomstva v pô-
sobnosti Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky (oznámenie č. 313/1998 Z. z.),

24. výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 1510/98-110 z 15. decembra 1998, ktorým sa
vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich pred-
met štátneho tajomstva a služobného tajomstva
v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky (oznámenie č. 399/1998 Z. z.),

25. opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1999
z 30. októbra 1998, ktorým sa vydávajú zoznamy
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva
a služobného tajomstva v podmienkach Národnej
banky Slovenska (oznámenie č. 36/1999 Z. z.),

26. výnos Slovenskej informačnej služby č. 25/385-
-7/99 z 11. októbra 1999, ktorým sa vydáva zo-
znam skutočností tvoriacich predmet štátneho
tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej
služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet
služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej
informačnej služby (oznámenie č. 258/1999
Z. z.) v znení výnosu č. 77-33/534-500 z 8. no-
vembra 2000 (oznámenie č. 376/2000 Z. z.),

27. výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 280.739/2000-6101 zo 7. júla
2000, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvo-
riacich predmet štátneho tajomstva na Minister-
stve zahraničných vecí Slovenskej republiky
a Zoznam skutočností tvoriacich predmet slu-
žobného tajomstva na Ministerstve zahraničných
vecí Slovenskej republiky (oznámenie
č. 235/2000 Z. z.).

Čl. II

Zákon č. 52/1998 Z. z o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch sa mení a dopĺňa takto:

V § 40 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
„c) ochrany utajovaných skutočností, alebo“.
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Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako pís-
mena d), e) a f).

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných or-
gánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zá-
kona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., záko-
na Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., záko-
na č. 58/1998 Z. z., zákona č.143/1998 Z. z., zákona
č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona
č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona
č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona
č. 417/2000 Z. z. a zákona č. 136/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 16 písm. a) sa vypúš�ajú slová „ochranu uta-
jovaných skutočností a šifrovú službu“.

2. V § 20 ods. 1 sa bodka za písmenom j) nahrádza
čiarkou a dopĺňa sa písmeno k), ktoré znie:
„k) Národný bezpečnostný úrad.“.

3. V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Na čele Národného bezpečnostného úradu je
riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Sloven-
skej republiky. Riadite¾ je za výkon svojej funkcie
zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové nále-
žitosti riadite¾a Národného bezpečnostného úradu ur-
čuje vláda Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu.1)“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5
až 7.

4. V § 20 ods. 5 a 6 sa za slová „úradu vlády Sloven-
skej republiky“ vkladá čiarka a slová „riadite¾ Národ-
ného bezpečnostného úradu“ v príslušnom tvare.

5. Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 26c

Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom
štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností
a šifrovú službu.“.

Čl. IV

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republi-
ky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999
Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999
Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z. a zákona č. 464/2000
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „príslušníkov Slovenskej
informačnej služby,“ vkladajú slová „príslušníkov Ná-
rodného bezpečnostného úradu,“.

2. V § 1 ods. 2 sa za slová „(ïalej len „príslušník
informačnej služby“),“ vkladajú slová „príslušníkov
Národného bezpečnostného úradu (ïalej len „prísluš-
ník bezpečnostného úradu“),“.

3. V § 1 ods. 3 sa za slová „príslušníkov informačnej
služby“ vkladajú slová „a príslušníkov bezpečnostného
úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a prísluš-
ník bezpečnostného úradu“.

4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „Slovenská
informačná služba“ vkladá čiarka a slová „Národný
bezpečnostný úrad“.

5. V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová „Slovenskej
informačnej služby“ vkladajú slová „alebo Národného
bezpečnostného úradu“.

6. V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová „riadite¾ Sloven-
skej informačnej služby“ vkladá čiarka a slová „riadite¾
Národného bezpečnostného úradu“.

7. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušní-

ka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú
prísahu, ktorá znie:

„S¾ubujem vernos� Slovenskej republike. Budem
čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národné-
ho bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti bu-
dem plni� pod¾a svojich najlepších schopností a vo
svojej činnosti sa budem riadi� ústavou, ústavnými
zákonmi, zákonmi a ïalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi a budem chráni� záujmy Sloven-
skej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pri-
pravený vynaloži� všetky sily a schopnosti a nasadi� aj
svoj život. Tak prisahám!“.“.

 8. V § 19 ods. 4 sa za slovo „nevz�ahujú na“ vkla-
dajú slová „Národný bezpečnostný úrad a na“.

 9. V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej
republiky“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpeč-
nostnom úrade“.

10. V § 206 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch“
vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úra-
de“.

11. V § 208 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá
čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.

12. V § 217 ods. 2 sa za slová „ozbrojených zboroch“
vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úra-
de“.
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13. § 230 znie:

„§ 230

Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpeč-
nostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe ne-
uplatňujú.“.

14. V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z. nadpis
tretej časti znie:

„NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2001 okrem
§ 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14,
písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74
a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III  bodov 1
a 5,  ktoré nadobúdajú účinnos� 1. novembra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Základné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné

1. Komplexné plány uvádzania Slovenskej republiky do brannej pohotovosti a komplexné plány a dokumentácia
zabezpečenia jej obrany.

2. Súhrnné údaje o mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti ozbrojených síl, príprave obrannej infraštruk-
túry, plán na obranu štátu, operačná a bojová dokumentácia.

3. Súhrnné údaje o mobilizačnej pripravenosti ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slo-
venskej informačnej služby.

4. Súhrnné údaje o výstavbe ozbrojených síl Slovenskej republiky.

5. Koncepcia mobilizačného rozvinutia ozbrojených síl Slovenskej republiky, súhrnné údaje o ich dopĺňaní
osobami a prostriedkami, celkový preh¾ad o hmotných rezervách a mobilizačných rezervách, o osobitných
zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených
na obdobie brannej pohotovosti štátu a o ich rozmiestnení, materiálno-technické zabezpečenie mobilizácie,
súhrnné údaje o konvenčnej výzbroji, technike a dislokácii aktívnych a neaktívnych miest velenia.

6. Súhrnné údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, o organizácii bezpečnostných systémov
v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

7. Plány spojenia pri uvádzaní vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, údaje o telekomunikačných okruhoch
prenajatých a zriadených pre potreby obrany a bezpečnosti štátu.

8. Katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch zariadení na obranu štátu a ostatných účelových
zariadení v súradnicovom systéme 1942.

9. Súhrnné údaje o vojenskej výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.

10. Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zaria-
dení.

11. Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spra-
vodajskej činnosti.

12. Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany a bezpečnosti komunikačných a in-
formačných systémov.

13. Súhrnné informácie a materiály spravodajských služieb o ich úlohách, organizácii, zložení a personálnych
veciach príslušníkov a zamestnancov, zabezpečenie činnosti a evidencie vedené spravodajskými službami.

14. Použitie informačno-technických prostriedkov, informačno-operatívnych prostriedkov a operatívno-pátracej
činnosti v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, preh¾ady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia v prísluš-
ných štátnych orgánoch.

15. Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, výroby, prevádzky, ochrany, k¾účového hospodárstva, topológie
sietí a kryptologicko-technických rozborov systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.

16. Zásady šifrovej ochrany informácií a údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj
systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa
Prísne tajné.

17. Súhrnné údaje výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, špeciálne formy a metódy kryptológie používané
v šifrovej ochrane informácií.

18. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a proto-
koly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

19. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou
zmluvou, označené stupňom utajenia PRÍSNE TAJNÉ (TOP SECRET) alebo označené stupňom utajenia
postaveného mu na roveň.

20. Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky.

21. Údaje o príprave zásadných menových opatrení.

Príloha č. 1
k zákonu č. 241/2001 Z. z.
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Základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné

1. Plány uvádzania vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány, plány činnosti útvarov (zariadení),
ktoré plnia bojové úlohy v mieri.

2. Preh¾ady o vojenských prepravách a podklady na ich realizáciu v čase brannej pohotovosti  štátu.
3. Vybrané   údaje  o  výstavbe   ozbrojených   síl, ozbrojených  bezpečnostných  zborov, ozbrojených zborov

a Slovenskej informačnej služby.
4. Čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a   vývojové práce

dôležité pre obranu a bezpečnos� štátu.
5. Technické riešenia a ich zdokonalenia dôležité pre obranu a bezpečnos�, ktoré treba utaji� pre iný dôležitý

záujem štátu.
6. Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu

s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov.
7. Celkový preh¾ad dislokácie záložných vojnových pracovísk a dislokácia riadiacich orgánov ústredných orgánov

štátnej správy.
8. Súhrnný preh¾ad objektov osobitnej dôležitosti a ïalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zaria-

dení, ich dislokácia.
9. Súhrnné údaje o špeciálnych psychologických operáciách.

10. Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií, súhrnné údaje materiálno-technického a finančného za-
bezpečenia, formy a metódy činnosti šifrovej služby a jej organizačná štruktúra.

11. Koncepcia rozvoja, vybrané časti informačného systému, vybrané dokumenty a predpisy šifrovej ochrany
informácií.

12. Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
13. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabu¾ky.
14. Informácie, dokumenty, materiály spravodajských zložiek o ich organizácii, zložení, personálnych veciach,

úlohách a zabezpečení ich činnosti.
15. Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane

analytickej a informačnej činnosti.
16. Mimoriadne opatrenia pri colnej kontrole vykonávanej v rámci Slovenskej republiky, zameranej na ochranu

bezpečnosti a ekonomických záujmov.
17. Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia.
18. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Sloven-

skej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií, špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti
a zariadení osobitného štátneho významu.

19. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany diplomatických a konzulárnych misií.
20. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumen-

toch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
21. Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
22. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou

zmluvou, označené stupňom utajenia TAJNÉ (SECRET) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na
roveň.

23. Údaje o vojenskej výrobe a úlohy vojenskej vedy a techniky.
24. Údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení.
25. Krízový plán ústredného orgánu štátnej správy.
26. Súhrnné údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za ústredný orgán štátnej

správy a za Slovenskú republiku.
27. Súhrnné údaje o technológii zabezpečenia a systémov ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu.
28. Umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a peňažných prostried-

kov v cudzej mene.

Príloha č. 2
k zákonu č. 241/2001 Z. z.
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29. Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do I. kategórie.25)
30. Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z cenového h¾adiska, riešenie sporov pri ponuko-

vých cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie.
31. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti

iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb.
32. Krízový štatistický informačný systém.
33. Evidencie Národného bezpečnostného úradu súvisiace s ochranou utajovaných skutočností.

25) Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore
nad bezpečnos�ou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
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Základné skutočnosti stupňa utajenia Dôverné

1. Vybrané údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, osobitnom programovom a technickom
vybavení v oblasti automatizácie a organizácii bezpečnostných systémov v ozbrojených silách.

2. Čiastkové údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
3. Čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ïalších objektoch využite¾ných pre potreby obrany a bez-

pečnosti a zabezpečenie ich ochrany.
4. Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených

zborov, schválené na obdobie brannej pohotovosti štátu.
5. Vybrané údaje o výskume, vývoji, výrobe a prevádzke systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
6. Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia.
7. Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej

republiky, určených objektov a zahraničných delegácií.
8. Vybrané údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho a hospodár-

skeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel.
9. Vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia.

10. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane rokovaní o zmluvných dokumen-
toch, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

11. Schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
12. Údaje medzinárodnej spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
13. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou

zmluvou, označené stupňom utajenia DÔVERNÉ (CONFIDENTIAL) alebo označené stupňom utajenia postave-
ného mu na roveň.

14. Čiastkové údaje o vojenskom výskume a výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.
15. Čiastkové informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných z h¾adiska národnej bezpečnosti

strategických materiálov, technológií a zariadení.
16. Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenos�.
17. Krízové plány orgánov štátnej správy a krízové plány subjektov určených ústrednými orgánmi štátnej správy.
18. Kapitoly I až VI krízového plánu.
19. Čiastkové preh¾ady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostried-

kov v cudzej mene pripravovaných na brannú pohotovos� štátu.
20. Čiastkové informácie o technológii zabezpečenia a systémoch ochrany výroby cenín a dokumentov proti

falšovaniu.
21. Určené údaje o preprave jadrových materiálov a rádioaktívneho odpadu zaradeného do II. kategórie.26)
22. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutoč-

nosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnos� a dôstojnos� jednotlivých fyzických
osôb.

23. Režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti.
24. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti

obrany a bezpečnosti.
25. Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnos�ou so vz�ahom na oblas� obrany

a bezpečnosti.
26. Mapové podklady a údaje o území, údaje bázy dát súvisiacej s tvorbou lesného hospodárskeho plánu, údaje

o vojenskej stavebnej činnosti, údaje konkrétneho vojenského využitia a evidencie pohybu osôb a techniky,
týkajúce sa území určených na zabezpečovanie obranyschopnosti štátu i vo vz�ahu k ochrane životného
prostredia.

Príloha č. 3
k zákonu č. 241/2001 Z. z.

26) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktív-
nych odpadov.
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Základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené

1. Čiastkové údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za subjekt hospodárskej
mobilizácie.

2. Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh, mierových misií a krízových opatrení.
3. Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany.
4. Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov.
5. Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnost-

ných zborov.
6. Vybrané údaje súvisiace s činnos�ou spravodajských zložiek.
7. Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Sloven-

skej republiky, určených objektov, zahraničných delegácií a diplomatických a konzulárnych misií.
8. Plány krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, vojnová organizácia subjektu hospodárskej

mobilizácie, účelová informácia z krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.

9. Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do III. kategórie.27)
10. Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov,

ak to ich charakter vyžaduje.
11. Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou

zmluvou, označené stupňom utajenia VYHRADENÉ (RESTRICTED) alebo označené stupňom utajenia posta-
veného mu na roveň.

12. Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly.
13. Údaje, mapové podklady a doklady slúžiace na vypracovanie priebežných ročných a záverečných správ o sa-

načných prácach na územiach určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu a vo vojenských objektoch.
14. Informácie a výsledky opatrení a výskumov v oblasti disciplíny, hodnotových orientácií a psychodiagnostic-

kých vyšetrení príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných zborov.
15. Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom, ktoré by mohli vies� k ma-

reniu prípravného konania.

Príloha č. 4
k zákonu č. 241/2001 Z. z.

27) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z.
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Bezpečnostný dotazník osoby

A. Všeobecná čas�
1. Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnos�.
2. Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.
3. Adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu.
4. Rodinný stav.
5. Štátna príslušnos�, prípadne ïalšia štátna príslušnos�, zmeny štátnej príslušnosti.
6. Číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, miesto jeho vydania.
7. Ak ide o cudzinca, pobyty v Slovenskej republike dlhšie ako 30 dní v posledných siedmich rokoch.
8. Vzdelanie, preh¾ad navštevovaných škôl.
9. Jazykové vedomosti.

10. Zamestnanie, sídlo zamestnávate¾a.
11. Preh¾ad predchádzajúcich zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením.
12. Vykonávanie podnikate¾skej činnosti.
13. Ak ide o vojaka, miesto a doba základnej vojenskej služby, ïalšej služby v ozbrojených silách, dosiahnutá

hodnos�.
14. Ak ide o príslušníka Policajného zboru, miesta a doba výkonu služby, dosiahnutá hodnos�.
15. Osobné údaje manžela (manželky), druha  (družky), detí, rodičov, súrodencov — meno, priezvisko i rodné,

dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnos�, zamestnanie.
16. Všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe.
17. Postih za priestupok, iný správny delikt v posledných piatich rokoch.
18. Či je alebo bola závislá od požívania alkoholických nápojov.
19. Či užíva alebo užívala omamné alebo psychotropné látky.
20. Majetkové pomery, finančné záväzky nad 100 000 Sk (aké, komu).
21. Nariadené exekučné rozhodnutia v posledných siedmich rokoch.
22. Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnos�ami do súčasnosti.
23. Kontakty a väzby na bývalé a súčasné spravodajské a výzvedné služby cudzej moci, poznatky o záujme

špeciálnych služieb o navrhovanú osobu.
24. Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

B. Doplnková čas� vyplňovaná len pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné
1. Osobné údaje ïalších rodinných príslušníkov — rodičov manžela (manželky), druha (družky) a súrodencov

manžela (manželky), druha (družky) — meno, priezvisko i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý
pobyt, štátna príslušnos�, zamestnanie.

2. Príslušnos� a vz�ahy k občianskym združeniam, hnutiam, stranám, náboženským spoločenstvám, domácim
a zahraničným organizáciám.

3. Meno a adresa dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadri� o údajoch v bezpečnostnom
dotazníku (nemôžu to by� rodinní príslušníci a osoby, s ktorými udržujú dôverné vz�ahy, napr. vedú majetkové
záležitosti).

4. Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov — súkromné, služobné, zárobkové.
5. Zdravotný stav a absolvované psychiatrické vyšetrenia a liečenia.

Príloha č. 5
k zákonu č. 241/2001 Z. z.
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Bezpečnostný dotazník právnickej osoby

Bezpečnostný dotazník právnickej osoby obsahuje
1. názov právnickej osoby,
2. adresu právnickej osoby,
3. právnu formu podnikania,
4. rok vzniku právnickej osoby,
5. sídlo právnickej osoby,
6. identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, adresu správcu dane,
7. bankové spojenie,
8. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
9. kópiu živnostenského listu,

10. predchádzajúce sídla spoločnosti,
11. osobné údaje štatutárneho orgánu,
12. meno, priezvisko a rodné číslo osoby, u ktorej je predpoklad, že sa bude oboznamova� s utajovanými

skutočnos�ami.

Príloha č. 6
k zákonu č. 241/2001 Z. z.
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Obsah údajov v zoznamoch pod¾a § 67 ods. 4

A. Zoznam oprávnených osôb, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka pod¾a § 19 ods. 3, obsahuje
1. meno, priezvisko, titul,
2. miesto a dátum narodenia,
3. rodné číslo,
4. štátnu príslušnos�,
5. bydlisko,
6. zamestnanie, funkciu,
7. stupeň bezpečnostnej previerky,
8. dátum začatia a ukončenia bezpečnostnej previerky,
9. číslo a dátum vydania vyjadrenia Vojenského spravodajstva.

B. Zoznam osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami, obsahuje
1. meno, priezvisko, titul,
2. miesto a dátum narodenia,
3. rodné číslo,
4. dátum a dôvod zániku.

C. Zoznam osôb, u ktorých bola bezpečnostná previerka ukončená bez vyjadrenia, obsahuje
1. meno, priezvisko, titul,
2. miesto a dátum narodenia,
3. rodné číslo,
4. štátnu príslušnos�,
5. bydlisko,
6. zamestnanie, funkciu,
7. stupeň bezpečnostnej previerky,
8. dátum začatia a ukončenia previerky,
9. dôvod ukončenia previerky.

Príloha č. 7
k zákonu č. 241/2001 Z. z.
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242

Z Á K O N
z 31. mája 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení
neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.

o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990
Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb.,
zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb.,
zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb.,
zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z.,
zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z.,
zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z.,
zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z.,
zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z.,
zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z.,
zákona č. 355/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z.
a zákona č. 446/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4a ods. 1 písmeno d) znie:
„d) osoby, ktoré vykonávajú umeleckú činnos� alebo

inú tvorivú činnos� pod¾a osobitného predpisu1e)
mimo pracovnoprávnych vz�ahov a obdobných
vz�ahov, ak túto činnos� pod¾a svojho vyhlásenia
vykonávajú sústavne a ak súčasne nevykonávajú
iné činnosti uvedené v tomto odseku,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu  1e  znie:

„1e) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 6a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 4a
ods. 1 písm. d) vyhlásením, že činnos� nevykonáva
sústavne“.

3. V § 145a odsek 2 znie:
„(2) Na nemocenskom poistení môžu by� zúčastnené

a) samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým ne-
vznikla povinná účas� na nemocenskom poistení,

b) spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo čin-
ných osôb zúčastnených na nemocenskom poiste-
ní.“.

4. V § 145a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej
v odseku 2 písm. a) účas� na nemocenskom poistení
vzniká odo dňa prihlásenia sa na nemocenské poiste-
nie, najskôr odo dňa podania prihlášky na nemocen-
ské poistenie, a zaniká odo dňa odhlásenia sa z nemo-
cenského poistenia, najskôr odo dňa podania
odhlášky z nemocenského poistenia.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5
až 7.

5. V § 145b ods. 2 sa vypúš�ajú slová „od vzniku“.

6. V § 145b ods. 3 sa za slovo „osobe“ vkladá slovo
„prvýkrát“.

7. V § 145b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

  „(4) Samostatne zárobkovo činná osoba uvedená
v § 145a ods. 2 má po splnení podmienky ustanovenej
v odseku 2 alebo 3 nárok na nemocenské, ak v posled-
ných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej
neschopnosti bola zúčastnená na nemocenskom pois-
tení aspoň 270 dní. Do obdobia 270 dní sa započítava
aj obdobie, v ktorom fyzická osoba bola zaradená do
evidencie nezamestnaných občanov h¾adajúcich za-
mestnanie.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5
a 6.

8. V § 145b sa vypúš�a odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

9. V § 145ba odsek 8 znie:
„(8) Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne
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nárok na nemocenské za to isté obdobie aj pod¾a
predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a)
alebo pod¾a osobitného predpisu,16c) nemocenské sa
určí najviac sumou, ktorá spolu s nemocenským posky-
tovaným pod¾a predpisov o nemocenskom poistení
zamestnancov16a) alebo pod¾a osobitného predpisu16c)
neprevyšuje za kalendárny deň sumu 230 Sk, ak ide
o prvé tri kalendárne dni dočasnej pracovnej neschop-
nosti, sumu 300 Sk za štvrtý a každý ïalší kalendárny
deň dočasnej pracovnej neschopnosti a sumu 330 Sk
pri zvýšení nemocenského pre aktívnu tuberkulózu za
každý kalendárny deň trvania dočasnej pracovnej ne-
schopnosti.“.

10. Za § 175i sa vkladá § 175j, ktorý znie:

„§ 175j

Povinná účas� na dôchodkovom zabezpečení a ne-
mocenskom poistení samostatne zárobkovo činných
osôb pod¾a § 4a ods. 1 písm. d), f) a g) a ich spolupra-
cujúcich osôb, u ktorých bola do 31. decembra 2000
účas� na dôchodkovom zabezpečení a nemocenskom
poistení viazaná na ich vyhlásenie, že zárobkovú čin-
nos� vykonávajú sústavne, prvýkrát sa bude posudzo-
va� pod¾a ich príjmov za rok 2001.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z.,
zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z.,
zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z.,
zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z.,
zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z.,
zákona č. 243/2000 Z. z.,  zákona č. 245/2000 Z. z.
a  zákona č. 467/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

„§ 1a

Tento zákon upravuje aj právne vz�ahy z poistenia
zodpovednosti zamestnávate¾a za škodu pri pracov-
nom úraze a pri chorobe z povolania1) (ïalej len „pois-
tenie zodpovednosti za škodu“) a vykonávanie poiste-
nia zodpovednosti za škodu Sociálnou pois�ovňou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákonník práce.“.

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa
označuje ako 1a.

2. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Sociálna pois�ovňa vykonáva nemocenské pois-

tenie a dôchodkové zabezpečenie pod¾a osobitných

predpisov1a) a poistenie zodpovednosti za škodu pod¾a
tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov

v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dáv-
kach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského po-
istenia v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení ne-
skorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej
správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpi-
sov.“.

3. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistenie“ vkladá
čiarka, vypúš�a sa slovo „a“ a na konci sa pripájajú
tieto slová: „a poistenie zodpovednosti za škodu,“.

4. V § 3 ods. 2 písm. b) sa odkaz „1“ nahrádza odka-
zom „1a“.

5. V § 3 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno
c), ktoré znie:
„c) zabezpečuje výplatu náhrady škody na zdraví spô-

sobenej pracovným úrazom a chorobou z povola-
nia (ïalej len „náhrada škody“) pod¾a tohto zákona
a pod¾a osobitného predpisu,1)“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

6. V § 7 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové
písmená h) a i), ktoré znejú:
„h) dáva súhlas na uzatvorenie zmluvy o postúpení

poh¾adávky (§ 33a),
i) určuje výšku poh¾adávok (§ 42b).“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).

7. V § 7 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak
ïalej nie je ustanovené inak“.

8. V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:

„(10) Na prijatie uznesenia pod¾a odseku 1 písm. h)
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
zástupcov navrhnutých odborovými zväzmi a záujmo-
vými združeniami občanov, nadpolovičnej väčšiny prí-
tomných zástupcov navrhnutých zamestnávate¾skými
zväzmi a združeniami a nadpolovičnej väčšiny prítom-
ných zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej re-
publiky.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

9. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zabezpečenie“
vkladá čiarka, vypúš�a sa slovo „a“ a na konci sa
vypúš�a čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a poistenie
zodpovednosti za škodu,“.

10. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Ústredie vystupuje v mene Sociálnej pois�ovne
vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti ústredia
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu5)
v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
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11. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré
znie:
„e) vykonáva poistenie zodpovednosti za škodu, vybe-

rá a vymáha poistné na poistenie zodpovednosti za
škodu a zabezpečuje výplatu náhrady škody pod¾a
tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Zákonník práce.

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskor-
ších predpisov.“.

12. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Pobočka vystupuje v mene Sociálnej pois�ovne
vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu5)
v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

13. § 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12

Dozor štátu

(1) Štát vykonáva dozor nad vykonávaním nemocen-
ského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poiste-
nia zodpovednosti za škodu prostredníctvom orgánov
štátneho dozoru, ktorými sú Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Minis-
terstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len „orgán
štátneho dozoru“). Kontrolné oprávnenia iných orgá-
nov pod¾a osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

(2) Orgán štátneho dozoru je povinný dozera� najmä
na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov Sociálnou pois�ovňou
a na hospodárenie Sociálnej pois�ovne pod¾a rozpočtu
na príslušný kalendárny rok.

(3) Orgán štátneho dozoru je povinný
a) oznámi� vopred riadite¾ovi Sociálnej pois�ovne

predmet a účel štátneho dozoru a preukáza� sa
oprávnením na vykonanie štátneho dozoru spolu
s preukazom totožnosti zamestnancov orgánu
štátneho dozoru,

b) vyda� výkonnému orgánu Sociálnej pois�ovne po-
tvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písom-
ností a zabezpeči� ich riadnu ochranu pred stra-
tou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto
prvopisy už nie sú potrebné na ïalší výkon štátne-
ho dozoru, je povinný ich vráti� tomu, komu boli
odobraté,

c) vypracova� správu o výsledku výkonu štátneho do-
zoru (ïalej len „správa“) a prerokova� s riadite¾om
Sociálnej pois�ovne a s riadite¾om pobočky, ak sa
štátny dozor vykonával v príslušnej pobočke So-
ciálnej pois�ovne (ïalej len „príslušný riadite¾“)
výsledky výkonu štátneho dozoru; ak zistí nedostat-
ky, uloží v správe príslušnému riadite¾ovi, aby
v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov, predložil písomnú správu
o ich splnení vrátane zodpovednosti zamestnancov
zodpovedných za zistené nedostatky,

d) odovzda� správu príslušnému riadite¾ovi,
e) zachováva� mlčanlivos� o skutočnostiach, o kto-

rých sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, ak ho
od tejto povinnosti písomne neoslobodil ten, v ko-
ho záujme túto povinnos� má, alebo vo verejnom
záujme vedúci orgánu štátneho dozoru; uvedené sa
nevz�ahuje na povinnosti ustanovené osobitným
predpisom,8a)

f) oznámi� podozrenie z trestnej činnosti orgánom
činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgá-
nom príslušným pod¾a osobitných predpisov,8b)

g) kontrolova� plnenie opatrení na odstránenie ziste-
ných nedostatkov.

(4) Orgán štátneho dozoru má právo pri vykonávaní
dozoru (odsek 1)
a) vstupova� do priestorov Sociálnej pois�ovne,
b) požadova� od Sociálnej pois�ovne poskytnutie pr-

vopisov dokladov a písomností; na náklady Sociál-
nej pois�ovne primeraný počet fotokópií dokladov,
vyjadrenia a informácie potrebné na výkon štátne-
ho dozoru vrátane informácií na technických nosi-
čoch údajov v ním určenej lehote,

c) v odôvodnených prípadoch odnies� aj mimo prie-
storov Sociálnej pois�ovne prvopisy dokladov a  pí-
somností potrebných na zabezpečenie dôkazov
najneskôr do skončenia výkonu štátneho dozoru;
Sociálna pois�ovňa môže prvopisy na svoje náklady
nahradi� kópiami osvedčenými pod¾a osobitných
predpisov,8c) ak s tým orgán štátneho dozoru sú-
hlasí,

d) vyžadova� súčinnos� orgánov Sociálnej pois�ovne
potrebnú na výkon štátneho dozoru,

e) zúčastňova� sa na schôdzach samosprávnych or-
gánov s poradným hlasom,

f) navrhova� zvolanie správnej rady a dozornej rady,
najmä ak zistí nedostatky v činnosti Sociálnej po-
is�ovne,

g) uklada� orgánom Sociálnej pois�ovne opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov,

h) podáva� návrhy na odvolanie člena správnej rady
orgánu, ktorý ho navrhol (§ 7 ods. 2).

(5) Sociálna pois�ovňa je povinná na požiadanie
poskytnú� orgánu štátneho dozoru najmä
a) potrebné doklady a písomnosti,
b) potrebné informácie a vysvetlenia súvisiace s čin-

nos�ou Sociálnej pois�ovne.

(6) Sociálna pois�ovňa je povinná
a) zúčastni� sa na prerokovaní správy,
b) prija� v určenej lehote opatrenia na odstránenie

zistených nedostatkov,
c) predloži� orgánu štátneho dozoru písomnú správu

o splnení opatrení prijatých na odstránenie ziste-
ných nedostatkov,

d) uplatni� právnu zodpovednos� za zistené nedostat-
ky voči zamestnancom zodpovedným za tieto ne-
dostatky.

(7) Sociálna pois�ovňa je povinná na požiadanie
poskytnú� orgánu štátneho dozoru súčinnos� zodpo-
vedajúcu povinnostiam pod¾a odseku 2 a utvori� pri-
merané materiálne a technické podmienky na výkon
štátneho dozoru.
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(8) Výkon štátneho dozoru je skončený v deň prero-
kovania správy s príslušným riadite¾om.

(9) Na výkon štátneho dozoru môže orgán štátneho
dozoru prizva� zamestnancov iných ústredných orgá-
nov štátnej správy alebo znalcov pod¾a osobitného
predpisu,8d) ak to vyžaduje výkon štátneho dozoru.
Požadova� uvo¾nenie zamestnancov na výkon štátneho
dozoru možno najviac na 12 dní v kalendárnom roku;
toto uvo¾nenie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom
záujme. Ustanovenie odseku 3 písm. e) platí aj pre
prizvaných zamestnancov a znalcov. Oprávnenia orgá-
nu štátneho dozoru pod¾a odseku 4 sa vz�ahujú aj na
prizvaných zamestnancov a znalcov.

(10) Orgán štátneho dozoru je za neplnenie povinnos-
tí pod¾a odseku 6 písm. a) a odseku 7 oprávnený uloži�
Sociálnej pois�ovni poriadkovú pokutu od 1 000 Sk do
20 000 Sk. Ak povinnos� nebola splnená v určenej
lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú po-
kutu možno uloži� aj opakovane, najviac do 50 000 Sk.

(11) Ak Sociálna pois�ovňa pri vykonávaní nemocen-
ského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poiste-
nia zodpovednosti za škodu poruší povinnosti ustano-
vené týmto zákonom alebo ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo nesplní opatre-
nia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej
lehote alebo v určenom rozsahu, orgán štátneho dozo-
ru jej môže uloži� pokutu až do
a) 2 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti nepeňažnej

povahy,
b) 5 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti peňažnej

povahy.

(12) Pokuty uložené pod¾a odsekov 10 a 11 sú príj-
mom rezervného fondu Sociálnej pois�ovne. Pokuty
možno uloži� do jedného roka odo dňa, keï sa orgán
štátneho dozoru o porušení povinnosti dozvedel, naj-
neskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povin-
nosti. Pokutu pod¾a odseku 11 nemožno uloži�, ak už
bola Sociálnej pois�ovni za to isté porušenie povinnosti
uložená pokuta iným orgánom štátneho dozoru. Orgá-
ny štátneho dozoru sa navzájom informujú o uložení
pokút. Na rozhodovanie o pokutách sa vz�ahujú vše-
obecné predpisy o správnom konaní.8e)

(13) Sociálna pois�ovňa na úhradu pokút pod¾a od-
sekov 10 a 11 použije finančné prostriedky zo správ-
neho fondu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8e znejú:
„8a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).

  8b) Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom ko-
naní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov.

  8c) Napríklad § 56 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej
rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notár-
sky poriadok).

  8d) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení záko-
na č. 238/2000 Z. z.

  8e) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poria-
dok).“.

14. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „poistenie“
vkladá čiarka, vypúš�a sa slovo „a“ a na konci sa

pripájajú tieto slová: „a na poistenie zodpovednosti za
škodu“.

15. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
„h) prostriedky poskytnuté z Fondu národného majet-

ku Slovenskej republiky,
i) prostriedky z rozpočtovej rezervy vlády Slovenskej

republiky.“.

16. V § 13 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové
písmeno c), ktoré znie:
„c) náhrady škôd,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

17. Nadpis pod § 14 sa umiestňuje nad § 14.

18. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a

Poistné na poistenie zodpovednosti za škodu platí
zamestnávate¾, ktorý zamestnáva aspoň jedného za-
mestnanca.“.

19. V § 15 ods. 4 a 5 sa slová „§ 16 ods. 12“ nahrá-
dzajú slovami „§ 16 ods. 14“.

20. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a

(1) Zamestnávate¾ je povinný si poistné na poistenie
zodpovednosti za škodu vypočíta� sám, pričom použije
sadzby poistného na poistenie zodpovednosti za škodu
pod¾a hlavného druhu činnosti vykonávanej zamest-
návate¾om uvedené v prílohe. Najnižšie poistné na po-
istenie zodpovednosti za škodu za poistné obdobie je
70 Sk. Poistné obdobie na účely poistenia zodpoved-
nosti za škodu je predchádzajúci kalendárny štvr�rok.

(2) Ak zamestnávate¾ vykonáva rôzne druhy činnos-
tí, použije sa sadzba poistného na poistenie zodpoved-
nosti za škodu vz�ahujúca sa na činnos� s najvyššou
sadzbou poistného.“.

21. V § 16 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:

„(10) Vymeriavacím základom na určenie poistného
na nemocenské poistenie samostatne zárobkovo čin-
nej osoby dobrovo¾ne zúčastnenej na nemocenskom
poistení je ňou určená suma.“.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky
11 až 14.

22. V § 16 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú
slovami „odsekov 9 a 10“.

23. V § 16 ods. 13 sa slová „1 až 9 a odseku 11“
nahrádzajú slovami „1 až 10 a odseku 12“.

24. V § 16 ods. 14 sa za slová „v § 14 ods. 9 a 10“
vkladajú slová „je v sume ustanovenej zákonom o štát-
nom rozpočte na príslušný kalendárny rok“ a slová
„§ 14 ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 11“.
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25. § 16 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15) Osoby uvedené v odsekoch 6, 7, 9 a 10 sú

povinné zmenu vymeriavacieho základu písomne
oznámi� príslušnej pobočke. Zmenený vymeriavací zá-
klad sa použije najskôr od prvého dňa kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola
zmena oznámená.

(16) Vymeriavací základ zistený pod¾a odseku 5
a odseku 8 písm. a) sa zaokrúh¾uje na celé slovenské
koruny nahor.“.

26. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a

Vymeriavacím základom na určenie poistného na
poistenie zodpovednosti za škodu je úhrn vymeriava-
cích základov na určenie poistného na nemocenské
poistenie a na dôchodkové zabezpečenie všetkých jeho
zamestnancov za poistné obdobie. Na určenie vymeria-
vacieho základu zamestnancov platia ustanovenia
§ 16 ods. 1 až 4 a 12 rovnako.“.

27. V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zabezpečení,“
vkladajú slová „pod¾a osobitného predpisu20g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20g znie: 
„20g) § 6 ods. 1 písm. c) a § 145a ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.

v znení neskorších  predpisov.“.

28. V § 18 ods. 4 sa za slová „osoba zúčastnená na
nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpeče-
ní“ vkladajú slová „pod¾a osobitného predpisu20g)“.

29. § 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ak koniec lehoty na splnenie oznamovacej po-

vinnosti pripadne na deň pracovného pokoja, posledný
deň lehoty je nasledujúci pracovný deň.“.

30. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a

Poistné na poistenie zodpovednosti za škodu za-
mestnávate¾ odvádza na účet príslušnej pobočky po
uplynutí poistného obdobia (§ 15a ods. 1) v termínoch
pod¾a § 21 ods. 1. Ustanovenia § 20 ods. 4 a § 21
ods. 4 platia rovnako.“.

31. V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak
deň splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja,
poistné je splatné v nasledujúci pracovný deň.“.

32. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak
deň splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja,
poistné je splatné v nasledujúci pracovný deň.“.

33. V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Tento výkaz je zamestnávate¾ povinný predloži� v le-
hotách uvedených v § 21.“.

34. V § 22 odsek 3 znie:
„(3) Príslušná pobočka predpíše zamestnávate¾ovi

uvedenému v odsekoch 1 a 2 platobným výmerom
a samostatne zárobkovo činnej osobe rozhodnutím po-
istné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpe-

čenie, ak tento zamestnávate¾ alebo samostatne zárob-
kovo činná osoba neodviedli poistné vôbec alebo ak ho
odviedli v nesprávnej sume. Ak je takto zistená suma
dlžného poistného nižšia ako 100 Sk, príslušná poboč-
ka nepredpíše poistné na nemocenské poistenie a dô-
chodkové zabezpečenie.“.

35. § 22 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak zamestnávate¾ uvedený v odsekoch 1 a 2 ne-

predloží na výzvu príslušnej pobočky podklady potrebné
na zistenie správnej sumy poistného na nemocenské
poistenie a dôchodkové zabezpečenie, môže mu prísluš-
ná pobočka predpísa� platobným výmerom poistné na
nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie na
základe podkladov iného zamestnávate¾a obdobného
charakteru. Druhá veta odseku 3 platí rovnako.

(5) Príslušná pobočka predpíše zamestnávate¾ovi
platobným výmerom poistné na poistenie zodpoved-
nosti za škodu, ak zamestnávate¾ nezaplatil toto poist-
né vôbec alebo ak ho zaplatil v nesprávnej sume. Ak je
takto zistená suma dlžného poistného nižšia ako
100 Sk, príslušná pobočka nepredpíše poistné na po-
istenie zodpovednosti za škodu.“.

36. § 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Odseky 1 až 3 platia rovnako aj na poistné na

poistenie zodpovednosti za škodu.“.

37. V § 24 ods. 2 sa slová „tri roky“ nahrádzajú
slovami „šes� rokov“ a  za slovo „rozhodnutia“ sa vkla-
dajú slová „alebo platobného výmeru (ïalej len „roz-
hodnutie“),“.

38. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Odseky 1 a 2 platia rovnako aj na poistné na
poistenie zodpovednosti za škodu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

39. § 25 znie:

„§ 25

(1) Poh¾adávky na poistnom na nemocenské poiste-
nie a na dôchodkové zabezpečenie vymáha príslušná
pobočka pod¾a osobitných predpisov21) na základe prá-
voplatného a vykonate¾ného rozhodnutia.

(2) Rozhodnutie uvedené v odseku 1 možno vykona�
najneskôr do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia
jeho právoplatnosti; ustanovenia všeobecného predpi-
su o správnom konaní21aa) sa nepoužijú.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj na
poh¾adávky na poistné na poistenie zodpovednosti za
škodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21aa znejú:
„21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení ne-
skorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poria-
dok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.

21aa) § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.“.
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40. V § 26 sa slovo „predpíše“ nahrádza slovami
„môže predpísa�“.

41. V § 27 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Osobám uvedeným v § 19 ods. 1 až 3, ktoré

neodviedli poistné na nemocenské poistenie a dôchod-
kové zabezpečenie za príslušný kalendárny mesiac
včas alebo v správnej výške, pobočka predpíše penále
vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
odo dňa splatnosti poistného na nemocenské poistenie
a dôchodkové zabezpečenie do dňa poukázania dlžnej
sumy na účet pobočky banky alebo v hotovosti v prí-
slušnej pobočke banky, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) Predpísané penále pod¾a odseku 1 nemôže pre-
siahnu� dlžnú sumu poistného na nemocenské pois-
tenie a dôchodkové zabezpečenie za kontrolované ob-
dobie. Pobočka penále nepredpíše, ak penále pod¾a
odseku 1 za kontrolované obdobie nie je vyššie ako
100 Sk.

(3) Sociálna pois�ovňa môže na základe písomnej
žiadosti osoby uvedenej v § 19 ods. 1 až 3, ktorá je
povinná odvádza� poistné, v odôvodnených prípadoch
odpusti� povinnos� zaplati� penále pod¾a odseku 1
alebo zníži� výšku penále na polovicu predpísanej
sumy. Sociálna pois�ovňa môže odpusti� povinnos�
zaplati� penále alebo zníži� výšku penále, ak osoby
uvedené v § 19 ods. 1 až 3 zaplatili dlžné sumy poist-
ného na nemocenské poistenie a na dôchodkové za-
bezpečenie najneskôr v deň podania žiadosti.“.

42. Za § 27 sa vkladá nový § 27a, ktorý znie:

„§ 27a

Ak poistné na poistenie zodpovednosti za škodu
nebolo zaplatené včas a v správnej sume, zvyšuje sa
o 2 % za každý aj začatý mesiac omeškania, najmenej
o 100 Sk. Výška sumy sa zaokrúh¾uje na celé sloven-
ské koruny nadol.“.

43. V § 32 ods. 1 sa slová „devä� mesiacov“ nahrá-
dzajú slovami „osemnás� mesiacov“.

44. V § 32 ods. 3 sa za slová „Sociálna pois�ovňa“
vkladajú slová „alebo neplnenia povinnosti plati� po-
istné“ a na konci sa pripája táto veta: „Zaplatená su-
ma, ktorá sa rovná zvýšeniu dlžných súm poistného
o úroky, použije sa na zápočet poh¾adávky Sociálnej
pois�ovne v nemocenskom poistení a v dôchodkovom
zabezpečení.“.

45. V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) V období trvania povolených splátok dlžných
súm poistného sa ustanovenie § 27 ods. 1 nepoužije.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5
a 6.

46. V § 32 ods. 5 sa slová „penále (§ 27) a  pokuty
(§ 28)“ nahrádzajú slovami „poplatku za nesplnenie
oznamovacej povinnosti (§ 26), penále (§ 27) a pokuty
(§ 28).“.

47. V § 33 sa slová „všeobecné ustanovenia zákona
o správnom konaní24)“ nahrádzajú slovami „všeobecné
predpisy o správnom konaní.8e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúš�a.

48. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 33a

Postúpenie poh¾adávky

(1) Poh¾adávku na poistnom na nemocenské poiste-
nie a na dôchodkové zabezpečenie pod¾a § 22 ods. 3
a poh¾adávku pod¾a piatej časti voči osobe uvedenej
v § 19 ods. 1 (ïalej len „dlžník“) okrem poh¾adávok na
poistnom za rok 1993 na nemocenské poistenie a na
dôchodkové poistenie vrátane penále pod¾a osobitného
predpisu24a) môže Sociálna pois�ovňa za podmienok
ustanovených týmto zákonom postúpi� tretej osobe.

(2) Poh¾adávka pod¾a odseku 1 môže by� len predpí-
saná neuhradená poh¾adávka alebo jej neuhradená
čas�,
a) ak proti rozhodnutiu, ktorým bola predpísaná, ne-

možno z dôvodu uplynutia času uplatni� ustano-
venia o opravných prostriedkoch pod¾a všeobec-
ných predpisov o správnom konaní24b) a

b) ktorej vymáhanie bolo v období najmenej troch
rokov neúspešné.

(3) Sociálna pois�ovňa nemôže postúpi� poh¾adávku,
ak povolila jej zaplatenie v splátkach pod¾a § 32 ods. 1
a  5; to neplatí, ak sa poh¾adávka stala splatnou pod¾a
§ 32 ods. 3.

(4) O postúpení poh¾adávky uvedenej v odsekoch 1
a 2 vrátane práv zo zabezpečenia poh¾adávky uzatvára
Sociálna pois�ovňa s tre�ou osobou písomnú zmluvu
o postúpení poh¾adávky (ïalej len „zmluva“) za odpla-
tu.

(5) Sociálna pois�ovňa môže uzatvori� zmluvu s tre-
�ou osobou, len ak táto osoba má voči Sociálnej pois-
�ovni vyrovnané všetky záväzky pod¾a tohto zákona.

(6) Na uzatvorenie zmluvy pod¾a odseku 4 sa vyža-
duje predchádzajúci súhlas správnej rady Sociálnej
pois�ovne.

(7) Sociálna pois�ovňa je povinná bez zbytočného
odkladu oznámi� postúpenie poh¾adávky dlžníkovi.
Súhlas dlžníka s postúpením poh¾adávky sa nevyža-
duje.

(8) Námietky proti poh¾adávke, ktoré mohol dlžník
uplatni� v čase postúpenia, zostávajú dlžníkovi zacho-
vané aj po postúpení poh¾adávky.

(9) Právo naklada� s postúpenou poh¾adávkou pre-
chádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhrade-
ním odplaty za postúpenú poh¾adávku na účet Sociál-
nej pois�ovne.

(10) Od prechodu práva naklada� s postúpenou po-
h¾adávkou na tretiu osobu táto poh¾adávka stráca
charakter poh¾adávky Sociálnej pois�ovne a súčasne
zaniká
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a) povinnos� dlžníka splni� záväzok voči Sociálnej
pois�ovni v rozsahu postúpenej poh¾adávky,

b) oprávnenie Sociálnej pois�ovne naklada� s postú-
penou poh¾adávkou.

(11) Od prechodu práva naklada� s postúpenou po-
h¾adávkou na tretiu osobu vzniká
a) povinnos� dlžníka splni� záväzok voči tretej osobe

v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
b) právo tretej osoby vyžadova� peňažné plnenie od

dlžníka v  rozsahu postúpenej poh¾adávky,
c) právo tretej osoby vymáha� postúpenú poh¾adávku

v konaniach pod¾a osobitného predpisu.24c)

(12) Na postúpenie poh¾adávky pod¾a tohto zákona
sa osobitný predpis24d) nepoužije.

(13) Na účely tohto zákona sa odplaty za postúpenie
poh¾adávok na poistnom na nemocenské poistenie
považujú za príjmy Sociálnej pois�ovne z poistného na
nemocenské poistenie a odplaty za postúpenie poh¾a-
dávok na poistnom na dôchodkové zabezpečenie za
príjmy z poistného na dôchodkové zabezpečenie; od-
platy za postúpenie poh¾adávok pod¾a piatej časti zá-
kona sa považujú za príjmy z poplatkov za nesplnenie
oznamovacej povinnosti, z penále a z pokút. Na použi-
tie príjmov pod¾a prvej vety sa primerane použijú
ustanovenia šiestej časti zákona.

§ 33b

Odpísanie poh¾adávky

(1) Sociálna pois�ovňa môže poh¾adávku odpísa�
z vlastného podnetu, ak je nevymáhate¾ná. Za nevy-
máhate¾nú poh¾adávku sa na účely tohto zákona po-
važuje poh¾adávka, ktorú nemožno postúpi� pod¾a
§ 33a, a
a) ak je pravdepodobné, že by náklady na jej vymáha-

nie presiahli vý�ažok vymáhania,
b) ak je zrejmé, že vzh¾adom na majetkové pomery

dlžníka by vymáhanie neviedlo ani k čiastočnému
uspokojeniu poh¾adávky,

c) pre ktorú sa v období najmenej troch rokov bezvý-
sledne vedie výkon rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu21) alebo

d) ktorej vymáhanie je spojené s nadmernými �ažkos-
�ami, pričom je zrejmé, že ïalšie vymáhanie by
neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu poh¾adáv-
ky.

(2) O odpísaní poh¾adávky pod¾a odseku 1 vydá So-
ciálna pois�ovňa rozhodnutie, ktoré sa dlžníkovi nedo-
ručuje a je právoplatné dňom jeho vydania.

(3) Ak dlžník uhradí poh¾adávku, ktorú Sociálna
pois�ovňa odpísala, nepovažuje sa táto úhrada za pl-
nenie bez právneho dôvodu a dlžník nemá nárok na
vrátenie zaplatenej sumy.

(4) Na konanie pod¾a odsekov 1 až 3 sa nevz�ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.8e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24d znejú:
„24a) Čl. I § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie
hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

24b) § 53 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.

24c) Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

24d) § 524 až 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.“.

49. V § 34 ods. 3 sa za slová „základný fond dôchod-
kového zabezpečenia (§ 37)“ vkladá čiarka a slová „zá-
kladný fond poistenia zodpovednosti za škodu
(§ 37b)“.

50. V § 35 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
„c) základný fond poistenia zodpovednosti za škodu,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená
d) a e).

51. Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 37b

Základný fond poistenia zodpovednosti
za škodu

(1) Základný fond poistenia zodpovednosti za škodu
je určený na výplatu náhrady škody.

(2) Základný fond poistenia zodpovednosti za škodu
sa tvorí z
a) poistného na poistenie zodpovednosti za škodu,
b) prostriedkov poskytnutých z Fondu národného

majetku Slovenskej republiky (§ 51f),
c) prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády Sloven-

skej republiky (§ 51f),
d) náhrad za vyplatené plnenie (§ 44f),
e) úrokov z vkladov v bankách alebo v pobočkách za-

hraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,
f) darov, ak spôsob využitia nie je určený darcom

inak,
g) ostatných príjmov.

(3) Súčas�ou základného fondu poistenia zodpoved-
nosti za škodu sú aj
a) finančné prostriedky z rezerv [§ 51e ods. 2

písm. d)],
b) prostriedky z osobitného účtu Ministerstva pre

správu a privatizáciu národného majetku Sloven-
skej republiky [§ 51f ods. 2 písm. a)].

(4) Základný fond poistenia zodpovednosti za škodu
nemožno použi� na iný účel ako na výplatu náhrady
škody.“.

52. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistenie“
vkladá čiarka, vypúš�a sa slovo „a“ a na konci sa pripá-
jajú tieto slová: „a poistenie zodpovednosti za škodu“.

53. § 40 sa vypúš�a.

54. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

„§ 41a

(1) Ak Sociálnej pois�ovni vykonávaním poistenia
zodpovednosti za škodu vznikne majetková ujma, má
právo na úhradu majetkovej ujmy zo štátneho roz-
počtu.
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(2) Majetková ujma je záporný rozdiel medzi kalku-
lovanými nákladmi na poistné plnenia a skutočnými
nákladmi na vyplatené poistné plnenia zo zodpoved-
nosti za škodu vykázané Sociálnou pois�ovňou
k 31. decembru kalendárneho roka.

(3) Sociálna pois�ovňa je povinná oznámi� výsledky
hospodárenia vykonávania poistenia zodpovednosti za
škodu za predchádzajúci kalendárny rok Ministerstvu
financií Slovenskej republiky v rámci účtovnej závier-
ky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí
vykázanú majetkovú ujmu za predchádzajúci kalen-
dárny rok najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalen-
dárneho roka.

(4) Účtovnú evidenciu o poistení zodpovednosti za
škodu vedie Sociálna pois�ovňa oddelene od ostatných
činností.

(5) Ak pri zániku zamestnávate¾a neprejdú práva
a povinnosti z pracovnoprávneho vz�ahu na iného za-
mestnávate¾a, má zamestnanec uvedený v § 44b
ods. 1 (pozostalý) právo na náhradu škody od Sociál-
nej pois�ovne v takom rozsahu, v akom by mu ju bol
povinný nahradi� sám poistený zamestnávate¾.“.

55. V § 42 ods. 2 sa za slovo „poskytnú�“ vkladá
čiarka a tieto slová: „ak ïalej nie je ustanovené inak,“.

56. Za § 42 sa vkladajú § 42a a 42b, ktoré znejú:

„§ 42a

Informácie o platite¾och poistného na poistenie zod-
povednosti za škodu a o príjemcoch náhrady škody
možno poskytnú�, ak ïalej nie je ustanovené inak, len
s ich súhlasom okrem prípadov, o ktorých to ustano-
vuje osobitný predpis.

§ 42b

(1) Sociálna pois�ovňa zverejňuje zoznam dlžníkov.

(2) Dlžník na účely tohto zákona je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je povinná odvádza� po-
istné na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpe-
čenie a poistenie zodpovednosti za škodu, voči ktorej
Sociálna pois�ovňa eviduje poh¾adávky na poistnom.
Výšku poh¾adávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do
zoznamu dlžníkov, určí správna rada.

(3) Zoznam dlžníkov obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt

alebo sídlo prevádzkarne,
b) obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo.“.

57. § 44 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) osobitne určenými zamestnancami, ak ide o kon-

trolu výberu a vymáhania poistného na poistenie
zodpovednosti za škodu.“.

58. Za šiestu čas� sa vkladá nová siedma čas�, ktorá
vrátane nadpisu znie:

„S IEDMA ČASŤ

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

§ 44a

(1) Poistenie zodpovednosti za škodu vzniká dňom
nástupu do zamestnania prvého zamestnanca a trvá
do skončenia zamestnania posledného zamestnanca
zamestnávate¾a.

(2) Zamestnávate¾ má právo, aby pri vzniku poistnej
udalosti Sociálna pois�ovňa zaň hradila  preukázané
nároky na náhradu škody na zdraví spôsobenej pra-
covným úrazom, ku ktorému došlo počas trvania po-
istenia zodpovednosti za škodu, a chorobou z povola-
nia, ktorá bola prvý raz preukázaná počas poistenia
zodpovednosti za škodu.

(3) Poistná udalos� je poškodenie zdravia alebo smr�,
ktoré boli spôsobené v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania.

(4) Ak o náhrade škody rozhoduje príslušný súd,
platí, že poistná udalos� nastala až v deň, keï rozhod-
nutie, pod¾a ktorého má Sociálna pois�ovňa plni�,
nadobudlo právoplatnos�.

§ 44b

(1) Sociálna pois�ovňa uhradí náhradu škody pod¾a
§ 44a ods. 2 zamestnancovi, u ktorého vznikla škoda
na zdraví spôsobenej pracovným úrazom alebo choro-
bou z povolania, v slovenských korunách.

(2) Ak zamestnávate¾ uhradil zamestnancovi uvede-
nému v odseku 1 škodu alebo jej čas� pod¾a § 44a
ods. 2, má právo, aby Sociálna pois�ovňa uhradila ním
nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej bol povinný
nahradi� škodu tomuto zamestnancovi.

(3) Ak tou istou poistnou udalos�ou vzniknú zamest-
nancovi práva z nieko¾kých poistení zodpovednosti za
škodu u  jedného zamestnávate¾a alebo u viacerých
zamestnávate¾ov, možno v rozsahu, v akom sa zhodu-
jú, plni� len  z jedného poistenia zodpovednosti za
škodu.

§ 44c

(1) Ak Sociálna pois�ovňa uhradila za zamestnáva-
te¾a škodu, prechádza na ňu právo zamestnávate¾a na
náhradu voči tomu, kto zamestnancovi uvedenému
v § 44b ods. 1 za takú škodu zodpovedá pod¾a osobit-
ného predpisu.27) Zamestnávate¾ je povinný voči inému
toto právo zabezpeči�. Ak zamestnávate¾ poruší túto
povinnos�, Sociálna pois�ovňa je oprávnená požadova�
od tohto zamestnávate¾a náhradu až do výšky vypla-
tenej náhrady škody.

(2) Na Sociálnu pois�ovňu neprechádzajú nároky
zamestnávate¾a voči fyzickým osobám, ktoré so za-
mestnancom uvedeným v § 44b ods. 1 žijú v domác-
nosti alebo ktoré sú naň odkázané výživou. To však
neplatí, ak tieto osoby spôsobili škodu úmyselne.
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§ 44d

(1) Sociálna pois�ovňa poskytne náhradu škody naj-
neskôr do 15 dní od skončenia zis�ovania nevyhnut-
ného na určenie rozsahu povinnosti plni�.

(2) Zis�ovanie nevyhnutné na určenie rozsahu povin-
nosti Sociálnej pois�ovne plni� je skončené, ak
a) zamestnávate¾ splnil podmienky pod¾a § 44c

ods. 1,
b) zamestnávate¾ preukáže dôvody na čiastočné zba-

venie sa zodpovednosti za škodu a so súhlasom
Sociálnej pois�ovne alebo s jej dodatočným schvá-
lením dohodne so zamestnancom uvedeným
v § 44b ods. 1 výšku náhrady škody alebo ak je
výška náhrady škody určená vykonate¾ným roz-
hodnutím príslušného súdu.

(3) Sociálna pois�ovňa nenahradí škodu,
a) ktorú uhradil zamestnávate¾ alebo ktorú sa za-

mestnávate¾ zaviazal uhradi� nad rozsah ustano-
vený osobitným predpisom1) alebo nad rozsah prá-
voplatného rozhodnutia o náhrade škody,

b) ktorá vznikla vynaložením nákladov na zdravotnú
starostlivos�, na dávky nemocenského poistenia
a dávky dôchodkového zabezpečenia poskytované
z dôvodu škody na zdraví pod¾a § 44a ods. 2.

§ 44e

(1) Zamestnávate¾ je bez zbytočného odkladu povin-
ný Sociálnej pois�ovni
a) poskytnú� súčinnos� potrebnú na zistenie príčin

škody a výšky škody,
b) písomne oznámi�, že

1. nastala udalos�, ktorá môže by� dôvodom na
vznik práva na náhradu škody,

2. mu vznikla povinnos� poskytnú� náhradu škody,
ktorú má Sociálna pois�ovňa uhradi�, a vyjadri�
sa k požadovanej náhrade a jej výške,

3. bolo proti nemu uplatnené právo na náhradu
škody na súde,

4. škoda bola spôsobená zavineným porušením pra-
covných povinností v pracovnoprávnych vz�a-
hoch,

c) umožni� účas� na konaní o náhrade škody, ktorú
má Sociálna pois�ovňa uhradi�,

d) vyhotovi� o vzniku udalosti, o jej príčinách a roz-
sahu škody zápisnicu,

e) preukáza� zaplatenie poistného na poistenie zod-
povednosti za škodu od vzniku poistenia.

(2) Zamestnávate¾ umožní Sociálnej pois�ovni overi�
príčinu, rozsah a výšku škody a oznámi jej, či uplatní
právo na plnenie z iného poistenia zodpovednosti za
škodu.

(3) Zamestnávate¾ bez zbytočného odkladu orgánom
činným v trestnom konaní písomne oznámi, že nasta-
la udalos�, ktorá by mohla by� dôvodom na vznik práva
na plnenie Sociálnej pois�ovne, ak vznikla za okolností
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného či-
nu.

(4) Ak zamestnávate¾ nepostupoval pod¾a ustanove-
ní uvedených v odsekoch 1 až 3, a tým s�aží zistenie

právneho dôvodu, rozsahu alebo výšky škody, Sociál-
na pois�ovňa má voči nemu právo na náhradu až do
polovice súm, ktoré z dôvodu poistnej udalosti vypla-
tila.

(5) Zamestnávate¾ v konaní o náhrade škody, ktorú
má Sociálna pois�ovňa nahradi�, postupuje v súlade
s pokynmi Sociálnej pois�ovne, dohodne sa s ňou
o tom, kto ho bude v tomto konaní zastupova�. Ak
zamestnávate¾ bez súhlasu Sociálnej pois�ovne ne-
vznesie námietku premlčania alebo ak sa zaviaže bez
tohto súhlasu premlčanú poh¾adávku uzna�, Sociálna
pois�ovňa nie je povinná plni�.

(6) Sociálna pois�ovňa má voči zamestnávate¾ovi
právo na náhradu vyplateného plnenia až do jeho
výšky, ak zamestnávate¾ alebo zamestnanec uvedený
v § 44b ods. 1
a) spôsobil škodu úmyselne, pod vplyvom alkoholu,

omamných látok alebo psychotropných látok,
b) porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy,

alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a toto porušenie bolo v príčinnej
súvislosti so vznikom škody.

(7) Právo na náhradu pod¾a odseku 6 má Sociálna
pois�ovňa voči zamestnávate¾ovi, ak škoda bola spôso-
bená zavineným porušením pracovných povinností je-
ho zamestnancov, až do výšky, ktorú môže zamestná-
vate¾ požadova� od zodpovedného zamestnanca pod¾a
pracovnoprávnych predpisov.

§ 44f

(1) Sociálna pois�ovňa pri kontrole a evidencii pod-
kladov potrebných na výpočet poistného na poistenie
zodpovednosti za škodu spolupracuje so správcom
dane.

(2) Zamestnávate¾ je na požiadanie Sociálnej pois-
�ovne povinný predloži� hodnoverné podklady rozho-
dujúce pre určenie základu na výpočet poistného na
poistenie zodpovednosti za škodu.

(3) Sociálna pois�ovňa je oprávnená preskúma�
správnos� podkladov na výpočet poistného na poiste-
nie zodpovednosti za škodu, ako aj údaje nevyhnutné
na vybavovanie poistných udalostí.

(4) Proti zamestnávate¾ovi, ktorý v  čase vzniku po-
istnej udalosti, v ktorej dôsledku škoda vznikla, neza-
platil poistné na poistenie zodpovednosti za škodu
včas a v správnej výške, Sociálna pois�ovňa má právo
na náhradu 50 % súm, ktoré vyplatila z dôvodu poist-
ných udalostí.

(5) Od uplatnenia práva uvedeného v odseku 4 môže
Sociálna pois�ovňa v odôvodnených prípadoch upusti�
čiastočne alebo úplne.

§ 44g

(1) Sociálna pois�ovňa uhradí trovy súdneho kona-
nia alebo mimosúdneho prerokovania vynaložené za-
mestnávate¾om v súvislosti s poistnou udalos�ou, kto-
rá by mohla by� dôvodom na vznik práva na plnenie
Sociálnej pois�ovne, len ak sa vopred písomne zaviaže
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ich uhradi�, alebo ak súd rozhodoval o nárokoch, kto-
ré nemožno uhradi� bez súdneho rozhodnutia.

(2) Ak má zamestnávate¾ voči zamestnancovi uvede-
nému v § 44b ods. 1 alebo voči inej osobe právo na
vrátenie vyplatenej sumy, na zníženie náhrady alebo
na zastavenie jej výplaty, toto právo prechádza na
Sociálnu pois�ovňu, ak za zamestnávate¾a sumu So-
ciálna pois�ovňa zaplatila alebo za neho vypláca ná-
hradu škody.

(3) Na Sociálnu pois�ovňu prechádza aj právo za-
mestnávate¾a na náhradu trov uvedených v odseku 1,
ktoré boli zamestnávate¾ovi priznané proti odporcovi,
ak ich Sociálna pois�ovňa uhradila za zamestnávate-
¾a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Občiansky zákonník.“.

Doterajšia siedma čas� sa označuje ako ôsma čas�.

59. Za § 51c sa vkladajú § 51d až 51f, ktoré znejú:

„§ 51d

(1) Predmetom postúpenia poh¾adávky Sociálnej po-
is�ovne pod¾a § 33a môže by� aj poh¾adávka, ktorá
vznikla pred 1. júlom 2001.

(2) Sociálna pois�ovňa môže odpísa� aj poh¾adávky,
ktoré vznikli pred 1. júlom 2001, ak sú splnené pod-
mienky uvedené v § 33b.

§ 51e

(1) Výkon poistenia zodpovednosti za škodu prechá-
dza zo Slovenskej pois�ovne, a. s., na Sociálnu pois-
�ovňu od 1. januára 2002.

(2) Slovenská pois�ovňa, a. s., je povinná odovzda�
Sociálnej pois�ovni do 31. decembra 2001
a) evidenciu o zákonnom poistení zodpovednosti za-

mestnávate¾a za škodu pri pracovnom úraze a cho-
robe z povolania vyhotovenej v písomnej forme
a elektronickej forme,

b) finančné prostriedky súvisiace s výkonom zákon-
ného poistenia zodpovednosti zamestnávate¾a za
škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania,

c) finančné prostriedky poskytnuté pod¾a § 51f,
d) finančné prostriedky z rezerv utvorených na poist-

né udalosti pod¾a osobitných predpisov.28)

(3) Podrobnosti o prevode evidencie a o prevode fi-
nančných prostriedkov upraví dohoda uzatvorená Slo-
venskou pois�ovňou, a.s., a Sociálnou pois�ovňou do
30. septembra 2001. Na uzatvorenie tejto dohody je
potrebný súhlas orgánov štátneho dozoru (§ 12) a Úra-
du pre finančný trh.29)

§ 51f

(1) Nároky zamestnancov zrušeného zamestnávate¾a
na náhradu škody pri pracovnom úraze alebo pri
chorobe z povolania, ktoré neuspokojil likvidátor alebo
správca konkurznej podstaty a na ktorých uspokoje-
nie sa nevz�ahuje poistenie zodpovednosti za škodu
alebo povinné zmluvné poistenie pod¾a osobitných

predpisov, uspokojí štát prostredníctvom Sociálnej po-
is�ovne z prostriedkov osobitného účtu Ministerstva
pre správu a privatizáciu národného majetku Sloven-
skej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej
republiky a z rozpočtovej rezervy vlády Slovenskej re-
publiky.

(2) Na uspokojovanie nárokov zamestnancov pod¾a
odseku 1 sa použijú prostriedky
a) z osobitného účtu Ministerstva pre správu a priva-

tizáciu národného majetku Slovenskej republiky,
ak ide o zamestnancov organizácií zrušených v dô-
sledku predaja majetku štátu pod¾a zákona
č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu
k niektorým veciam na iné právnické osoby alebo
fyzické osoby v znení neskorších predpisov,

b) z Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
ak ide o zamestnancov akciovej spoločnosti, ktorej
zakladate¾om je Fond národného majetku Sloven-
skej republiky pod¾a zákona č. 92/1991 Zb. o pod-
mienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov a ktorá zanikla pod¾a
zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorších predpisov,

c) z rozpočtovej rezervy vlády Slovenskej republiky,
ak ide o zamestnancov štátneho podniku alebo
akciovej spoločnosti, ktorej zakladate¾om je štát,
pri ktorých zrušení bola vykonaná likvidácia alebo
ktoré zanikli pod¾a zákona č. 328/1991 Zb. o kon-
kurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

(3) Prostriedky z rozpočtovej rezervy vlády Sloven-
skej republiky a z Fondu národného majetku Sloven-
skej republiky sa použijú iba v prípadoch, ak o zrušení
štátneho podniku alebo akciovej spoločnosti likvidá-
ciou bolo rozhodnuté alebo ak konkurz bol vyhlásený
pred nadobudnutím účinnosti zákona, ktorý upraví
úrazové poistenie, a to až do úplného uspokojenia
nárokov zamestnancov uvedených v odseku 1.

(4) Prostriedky z Fondu národného majetku Sloven-
skej republiky sa poskytnú preddavkovo v sume
10 miliónov slovenských korún ročne vždy do 30. ja-
nuára kalendárneho roka až do nadobudnutia účin-
nosti zákona, ktorý upraví úrazové poistenie. Zúčtova-
nie za predchádzajúci kalendárny rok vykoná Sociálna
pois�ovňa do 31. marca nasledujúceho roka. Pro-
striedky na ïalšie obdobie poskytne Fond národného
majetku Slovenskej republiky jednorazovo v sume ur-
čenej Sociálnou pois�ovňou.

(5) Prostriedky z rozpočtovej rezervy vlády Sloven-
skej republiky sa budú Sociálnej pois�ovni uhrádza�
priebežne pod¾a skutočne vynaložených nákladov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 znejú:
„28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o pois�ovníc-

tve v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spô-
sob umiestnenia prostriedkov rezerv pois�ovne v znení neskor-
ších predpisov.

29) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

60. § 52 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republi-

ky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie
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podmienky a sadzby poistného zákonného poiste-
nia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu
pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 61/1994 Z. z.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej
pois�ovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z.,

zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z.,
zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z.,
zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z.,
zákona č. 345/1999 Z. z., zákona č. 232/2000 Z. z.,
zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 243/2000 Z. z.,
zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 467/2000 Z. z.,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto
zákonom.

Čl. IV

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2001 okrem
ustanovení čl. II bodov 1 až 5, 9, 11, 14 až 16, 18, 20,
26 a 30, § 22 ods. 5 v bode 35, bodov 36 a 38, § 25
ods. 3 v bode 39, bodov 42, 49 až 52, § 42a v bode 56,
bodov 57 a 58, § 51e ods. 1 v bode 59, § 51f v bode
59 a bodu 60, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. janu-
ára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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SADZBY POISTNÉHO NA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU POD¼A  HLAVNÉHO 
DRUHU ČINNOSTI VYKONÁVANEJ ZAMESTNÁVATE¼OM

OKEČ
— kód

Ekonomická činnos�
(pod¾a platnej Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností — OKEČ) 

Z vymeriavacieho
základu v ‰

10.1 Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia

1212 Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd

13 Ťažba a úprava rúd

15.1 Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov

7

15.2 Spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov

15.4 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

20.1 Pílenie, hob¾ovanie a impregnovanie dreva

24.11 Výroba technických plynov

26.11 Výroba plochého skla

26.7 Spracovanie prírodného kameňa

27.5 Odlievanie kovov

37.1 Recyklovanie kovového odpadu a šrotu

45 Stavebníctvo

75.25 Protipožiarna ochrana a ostatné záchranárske práce

02 Lesníctvo, �ažba dreva a súvisiace služby

6

10.2 Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia

11 Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu

14.1 Ťažba a úprava kameňa

15.5 Úprava a spracovanie mlieka

15.83 Výroba cukru

15.9 Výroba nápojov

17.14 Príprava a spriadanie ¾anárskych vlákien

17.25.4 Tkanie jutárskych textílií

17.53 Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich okrem odevov

20.2 Výroba dyhy; výroba preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej
dosky a iných panelov a dosiek

20.3 Výroba stavebnostolárska a tesárska

20.4 Výroba drevených obalov

21.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky

24.3 Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských
farieb a tmelov

24.64 Výroba chemických výrobkov na fotografické účely

24.7 Výroba chemických vlákien

25.11 Výroba gumových pneumatík a duší

25.12 Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík

26.13 Výroba dutého skla

26.26 Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov

26.3 Výroba keramických obkladov a dlaždíc

26.5 Výroba cementu, vápna a sadry

26.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu

26.81 Výroba brúsnych výrobkov

Príloha k zákonu č. 242/2001 Z. z.
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27 Výroba kovov (okrem 27.5 — Odlievanie kovov)

6

28 Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov
a zariadení

29 Výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaná

31.3 Výroba izolovaných drôtov a káblov

35.1 Stavba a oprava lodí a člnov

36.1 Výroba nábytku

37.2 Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov

60.2 Iná pozemná doprava

85.2 Veterinárne činnosti

90 Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti

01 Po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a súvisiace služby 4

16 Spracovanie tabaku

2,2

17.23 Tkanie česaných vlnárskych textílií

17.24 Tkanie hodvábnických textílií

17.25.3 Tkanie ¾anárskych textílií

17.25.9 Tkanie iných textílií

17.4 Výroba textilných výrobkov okrem odevov

17.51 Výroba kobercov a dlážkových textílií

17.52.1 Výroba povraznícka

17.54.1 Výroba stúh, strapcov a brmbolcov

17.54.2 Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek

17.6 Výroba pletených textilných materiálov

17.7 Výroba pleteného tovaru

18 Odevná výroba; spracovanie a farbenie kožušín

19 Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi

26.21 Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnos� a ozdobných
predmetov

26.22 Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely

30.02 Výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie údajov

32 Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov

33 Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín

35.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí

36.2 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov

41 Výroba a rozvod vody

55 Hotely a reštaurácie

60.3 Potrubná doprava

61.1 Námorná a pobrežná doprava

62 Vzdušná doprava

63.3 Činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov; turistické služby inde
neklasifikované

64.2 Telekomunikácie

70 Činnosti v oblasti nehnute¾ností

73.1 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

74.1 Právne, daňové a podnikate¾ské poradenstvo; činnosti účtovnej evidencie, vedenie
účtovných kníh, revízie účtov; prieskum trhu a verejnej mienky; holdingy

74.2 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

75 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (okrem 75.25 —
Protipožiarna ochrana a ostatné záchranárske práce)

80 Školstvo
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85.1 Zdravotníctvo

2,2
85.3 Činnosti sociálnej starostlivosti

91 Činnosti členských organizácií inde neklasifikované

92.2 Činnosti rozhlasu a televízie

22.1 Vydavate¾ské činnosti

2

65 Peňažníctvo

66 Pois�ovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia

67 Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním

72 Počítačové a súvisiace činnosti

73.2 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied

74.4 Činnosti reklamy

74.81 Fotografické činnosti

92.1 Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov

92.5 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a podobných kultúrnych zariadení (okrem
92.53 — Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií)

93.02 Kadernícke a kozmetické činnosti

23.3 Výroba jadrových palív
7,1Činnosti, v ktorých sa pracuje hlavne s výbušninami, rádioaktívnymi látkami,

infekčným materiálom, jedmi, vo ve¾kých výškach alebo v  hĺbkach

Ostatné ekonomické činnosti 3
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