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Z Á K O N

z 19. augusta 2002

o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 — 1989
a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov

(zákon o pamäti národa)

Národná rada Slovenskej republiky, majúc na pa-
mäti
— ve¾ké množstvo obetí, strát a škôd, ktoré utrpel

slovenský národ a príslušníci národností žijúci na
Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny a po jej
ukončení,

— vlastenecké tradície boja slovenského národa
s okupantmi, fašizmom a komunizmom, činy obča-
nov, ktoré konali v záujme slobodného a demokra-
tického Slovenska a na obranu slobody a ¾udskej
dôstojnosti,

— povinnos� stíha� zločiny proti mieru, ¾udskosti
a vojnové zločiny a tiež

— povinnos� nášho štátu učini� zados� všetkým, ktorí
boli poškodení štátom, čo porušoval ¾udské práva
a vlastné zákony,

— povinnos� nášho štátu sprístupni� utajenú činnos�
represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 — 1989
a urči� zodpovednos� za porobenie vlasti, vraždenie,
zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny
a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zlo-
činmi a terorom proti nosite¾om odlišných názorov,
deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho prá-
va, zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultú-
ry na politické a ideologické účely

ako výraz nášho presvedčenia, že ten, kto nepozná
svoju minulos�, je odsúdený ju opakova� a že žiadne
protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže by�
chránené tajomstvom ani nemôže by� zabudnuté,

uzniesla sa na tomto zákone:

Čl. I

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje
a) zriadenie Ústavu pamäti národa,
b) evidovanie, zhromažïovanie, sprístupňovanie, zve-

rejňovanie, správu a využívanie dokumentov bez-
pečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu
sovietskych socialistických republík a tiež bezpeč-
nostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené
a zhromaždené v období od 18. apríla 1939 do
31. decembra 1989 (ïalej len „rozhodné obdobie“)
a ktoré sa týkali zločinov spáchaných na osobách

národnosti slovenskej alebo slovenských občanoch
iných národností, teda
1. nacistických zločinov,
2. komunistických zločinov,
3. iných zločinov, ktoré sú zločinmi proti mieru,

zločinmi proti ¾udskosti alebo vojnovými zločinmi,
4. iných represií z politických dôvodov, ktorých sa

dopustili príslušníci slovenských a česko-sloven-
ských orgánov činných v trestnom konaní alebo
osoby, ktoré konali z ich poverenia a ktoré boli
zverejnené v súdnych rozhodnutiach, voči oso-
bám postihnutým za konanie v záujme slobody,
demokracie a existencie slobodného a demokra-
tického Slovenska,

5. činnosti bezpečnostných zložiek, ako sú uvedené
v § 2,

c) spôsob konania pri odha¾ovaní alebo stíhaní trest-
ných činov pod¾a písmena b),

d) ochranu osobných údajov prenasledovaných osôb
(§ 5),

e) činnos� v oblasti verejného vzdelávania.

§ 2

Výklad pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) zväzkom samostatný dokumentačný súbor založe-

ný a vedený bezpečnostnými zložkami a evidovaný
v evidenčných pomôckach štatisticko-evidenčného
odboru Federálneho ministerstva vnútra, jednotli-
vých správ bezpečnostných zložiek, evidenčných
alebo archívnych pomôckach archívu Ministerstva
vnútra (ïalej len „ministerstvo“) alebo štatisticko-
-evidenčných oddelení krajských správ Zboru ná-
rodnej bezpečnosti alebo ich predchodcov; zväzok
je osobným zväzkom alebo zväzkom s osobnými
údajmi,

b) osobným zväzkom je zväzok vedený o konkrétnej
fyzickej osobe zaradenej do príslušnej evidencie
osôb,

c) zväzkom s osobnými údajmi zväzok vedený o kon-
krétnej inštitúcii alebo zoskupení osôb (objektoch),
ktorý v tejto súvislosti obsahuje údaje vypovedajú-
ce o konkrétnych fyzických osobách, t. j. hlavne
objektový zväzok,

d) záznamom zachytávajúcim výsledky nasadenia
prostriedkov spravodajskej techniky alebo sledova-
nia Štátnej bezpečnosti záznam o vykonaní pomoc-
ných spravodajských úkonov slúžiacich utajenému
získavaniu informácií o osobách,

Strana 5594 Zbierka zákonov č. 553/2002 Čiastka 216



e) personálnym (kádrovým) spisom príslušníka bez-
pečnostnej zložky spis vedený služobným orgánom
o príslušníkovi bezpečnostných zložiek, obsahujúci
údaje o vzniku, priebehu a skončení jeho služobné-
ho pomeru; výpisom z neho je osobná evidenčná
karta príslušníka,

f) dokumentom všetky druhy zväzkov, podzväzkov,
informačných výstupov zo zväzkov, záznamov, per-
sonálnych (kádrových) spisov a osobných evidenč-
ných kariet, ktoré sú predmetom sprístupňovania
alebo zverejňovania pod¾a tohto zákona,

g) bezpečnostnou zložkou Štátna bezpečnos�, Hlavná
správa vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej
bezpečnosti (III. správa), spravodajská správa Hlav-
nej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych
hraníc, odbor vnútornej ochrany Zboru nápravnej
výchovy, Spravodajská služba Generálneho štábu
Československej armády alebo predchodcovia tých-
to zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decem-
bra 1989,

h) Štátnou bezpečnos�ou súčasti bývalej Štátnej bez-
pečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti,1)
Hlavná správa rozviedky Zboru národnej bezpeč-
nosti (I. správa), Hlavná správa kontrarozviedky
Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správa
sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa),
Správa spravodajskej techniky Zboru národnej bez-
pečnosti (VI. správa), Správa pasov a víz Zboru
národnej bezpečnosti, územné útvary vykonávajúce
činnosti týchto súčastí alebo predchodcovia týchto
súčastí a útvarov,

i) osobou evidovanou ako spolupracovník bezpeč-
nostnej zložky osoba, o ktorej bol kedyko¾vek v ob-
dobí od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989
Štátnou bezpečnos�ou evidovaný zväzok v kategó-
riách rezident, agent, informátor, držite¾ prepožiča-
ného bytu alebo držite¾ konšpiračného bytu,

j) dobou neslobody obdobie rokov 1939 — 1989, kedy
občania štátu nemali možnos� v tej dobe obvyklú
v demokratických krajinách, rozhodova� slobodne
o svojom štáte a o sebe, kedy je obmedzená alebo
zrušená činnos� demokratických inštitúcií a kedy
sú trvale a sústavne porušované ¾udské práva.

§ 3

Nacistické zločiny a komunistické zločiny

(1) Nacistickými a komunistickými zločinmi pod¾a
tohto zákona sú činy, ktoré spáchali funkcionári štátu
v rozhodnom období a ktoré spočívali v používaní ná-
silia, represií alebo iných foriem porušovania ¾udských
práv voči jednotlivcom alebo skupinám občanov alebo
v súvislosti s ich uplatňovaním, ktoré boli trestnými
činmi v čase ich spáchania alebo činmi nezlučite¾nými
so základnými zásadami právneho poriadku demokra-
tického štátu.

(2) Funkcionárom štátu je pre potreby tohto zákona
verejný činite¾ a tiež osoba, ktorá bola chránená na
úrovni verejného činite¾a, predovšetkým osoba, ktorá
plnila riadiacu funkciu v štátnych alebo straníckych
orgánoch alebo organizáciách.

§ 4

Zločiny proti ¾udskosti

Zločinmi proti ¾udskosti sú predovšetkým zločiny
genocídy, vojnové zločiny a zločiny proti ¾udskosti
v zmysle Dohovoru o nepremlčate¾nosti vojnových zlo-
činov a zločinov proti ¾udskosti, mučenie v zmysle Do-
hovoru proti mučeniu a inému krutému, ne¾udskému
alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
a tiež iné závažné prenasledovanie z dôvodu prísluš-
nosti prenasledovaných osôb k určitej národnostnej,
politickej, spoločenskej, rasovej alebo náboženskej
skupine, ak boli vykonávané funkcionármi štátu alebo
nimi inšpirované alebo tolerované.2)

§ 5

Prenasledované osoby

(1) Prenasledovaným pre potreby tohto zákona je
osoba, o ktorej bezpečnostné zložky štátu zhromažïo-
vali informácie, a to tajným spôsobom, alebo osoba,
ktorá bola orgánmi štátu z politických dôvodov akým-
ko¾vek iným spôsobom obmedzená vo svojich právach.

(2) V prípade smrti prenasledovaného jeho oprávne-
nia vyplývajúce z tohto zákona patria osobe blízkej.
Toto právo sa nepoužije vtedy, ak jestvuje dôkaz, že by
to bolo v rozpore s vô¾ou poškodeného.

(3) Prenasledovaným nie je osoba, ktorá sa neskôr
stala príslušníkom, pracovníkom alebo spolupracov-
níkom bezpečnostných zložiek štátu.

§ 6

Predmet sprístupnenia a zverejnenia

(1) Predmetom sprístupnenia a zverejnenia sú za-
chované alebo rekonštruované dokumenty, ktoré
vznikli činnos�ou Štátnej bezpečnosti a jej bezpečnost-
ných zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decem-
bra 1989, evidované v dobových spisových alebo ar-
chívnych pomôckach (registroch) týchto zložiek alebo
im nadriadených orgánov.

(2) Predmetom sprístupnenia a zverejnenia nie sú
dokumenty, ktoré sú vyňaté zo sprístupnenia z dôvodu
hodného osobitného zrete¾a.

(3) Dôvodom hodným osobitného zrete¾a je predpo-
klad, že sprístupnenie alebo zverejnenie by mohlo
poškodi� záujmy Slovenskej republiky v medzinárod-

1) § 9 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1955 Zb. o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 53/1974 Zb. o Dohovore o nepremlčate¾nosti vojnových zločinov a zločinov proti ¾udskosti.
Ustanovenia Desiatej hlavy Trestného zákona.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 143/1988 Zb. o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, ne¾udskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu.
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ných stykoch, jej bezpečnostné záujmy alebo vies�
k vážnemu ohrozeniu života osoby.

(4) Na vyňatie dokumentu zo sprístupnenia a zverej-
nenia je potrebný návrh Slovenskej informačnej služby
alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky, s kto-
rým vyslovil súhlas určený výbor Národnej rady Slo-
venskej republiky (ïalej len „výbor“).

(5) Na vyžiadanie súhlasu predloží orgán príslušný
pod¾a odseku 4 dokument, o ktorom má by� rozhod-
nuté, a návrh na vyňatie spolu s odôvodnením. Výbor
sa k návrhu vysloví do 60 dní od jeho doručenia.

(6) Výbor ïalej sleduje a vyhodnocuje skutočnosti,
ktoré sa týkajú rozsahu a úplnosti sprístupňovania
dokumentov. O výsledkoch tohto sledovania a vyhod-
nocovania robí výbor verejné vyhlásenia.

(7) Konanie výboru je neverejné. Raz ročne predkla-
dá výbor na schôdzu Národnej rady Slovenskej repub-
liky správu o činnosti. Ak tento zákon nestanoví inak,
riadi sa ustanovenie a konanie výboru ustanoveniami
osobitného zákona o rokovacom poriadku Národnej
rady Slovenskej republiky pre jej orgány.

Druhý oddiel

Ústav pamäti národa

§ 7

Základné ustanovenia

(1) Ústav pamäti národa (ïalej len „ústav“) je verej-
noprávna ustanovizeň.

(2) Ústav je právnická osoba.

(3) Sídlo ústavu je Bratislava.

§ 8

Úlohy ústavu

(1) Úlohy zverené ústavu štátom sú najmä:
a) vykonáva� úplné a nestranné hodnotenie doby ne-

slobody, hlavne analyzova� príčiny a spôsob straty
slobody, prejavy fašistického a komunistického re-
žimu a ich ideológií, účas� domácich a zahranič-
ných osôb na nich,

b) sprístupňova� prenasledovaným osobám dokumen-
ty o ich prenasledovaní,

c) zverejňova� údaje o vykonávate¾och tohto prenasle-
dovania a ich činnosti,

d) dáva� podnety na trestné stíhanie zločinov a trest-
ných činov pod¾a § 1; spolupracuje pritom s Gene-
rálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,

e) poskytova� potrebné informácie orgánom verejnej
moci, ak to ustanoví osobitný predpis,

f) systematicky zhromažïova� a odborne dokumen-
tačne spracováva� všetky druhy informácií, dokla-
dov a dokumentov vz�ahujúcich sa na dobu neslo-
body,

g) spolupracova� s obdobnými inštitúciami v Slovenskej
republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami,

knižnicami, pamätníkmi odboja, pamätníkmi kon-
centračných a pracovných táborov, poskytova� im
informácie, bádate¾ské možnosti a metodickú po-
moc a propagova� ich činnos�,

h) poskytova� verejnosti výsledky svojej činnosti, hlav-
ne zverejňova� a sprístupňova� informácie a iné do-
klady o dobe neslobody 1939 — 1989 a o činoch
a osudoch jednotlivcov, vydáva� a šíri� publikácie,
poriada� výstavy, semináre, odborné konferencie,
diskusné fóra,

i) propagova� myšlienky slobody a obrany demokra-
cie pred režimami podobnými nacizmu a komuniz-
mu.

(2) V rámci svojej pôsobnosti určenej týmto záko-
nom je ústav oprávnený vydáva� správne rozhodnutia
a ude¾ova� pokuty za priestupky.

(3) Dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek
štátu [§ 2 písm. f) a g)] vo vlastníctve ústavu sú nena-
hradite¾ným svedectvom o historickom období, v kto-
rom vznikli, a preto ako dôležité pre uchovanie pamäti
národa sú jeho kultúrnym dedičstvom.

§ 9

Organizácia ústavu

(1) Podrobnosti o vzniku a činnosti organizačných
zložiek, o ich postavení a vz�ahy medzi nimi upravujú
stanovy ústavu.

(2) Ústav na plnenie úloh pod¾a tohto zákona môže
utvára� pracoviská bez právnej subjektivity.

§ 10

Orgány ústavu

(1) Orgány ústavu sú:
a) správna rada,
b) výbor,
c) dozorná rada.

(2) Členovia orgánov ústavu musia spĺňa� podmien-
ku bezúhonnosti (§ 11).

§ 11

Bezúhonnos�

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje
ten, kto nebol členom Komunistickej strany Českoslo-
venska, Komunistickej strany Slovenska, politických
strán a organizácií združených v Národnom fronte, ani
kto nebol príslušníkom ani zamestnancom bezpeč-
nostných orgánov štátu [§ 2 písm. g) a h)], príslušní-
kom ¼udových milícií ani osobou evidovanou ako spo-
lupracovník bezpečnostnej zložky [§ 2 písm. i)]. Tým
nie sú dotknuté ïalšie ustanovenia pod¾a osobitného
predpisu.3)

3) § 20 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
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§ 12

Správna rada

(1) Správna rada má predsedu a ôsmich členov.
Predsedu a štyroch členov na návrh určeného výboru
volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch menu-
jú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej
republiky. Správna rada volí jedného podpredsedu.

(2) Funkčné obdobie členov správnej rady je šes�roč-
né. Po prvej vo¾be členov správnej rady sa lósom určia
mená polovice zo štyroch členov ustanovených Národ-
nou radou Slovenskej republiky, dvoch vládou Sloven-
skej republiky a dvoch prezidentom Slovenskej repub-
liky, funkčné obdobie ktorých skončí po troch rokoch.
Po zániku členstva člena správnej rady volí nového
člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho, a to na
celé funkčné obdobie. Prvé funkčné obdobie predsedu
je šes� rokov.

(3) Člena správnej rady môže odvola� ten orgán,
ktorý ho ustanovil, len vtedy, ak bol právoplatne od-
súdený za trestný čin alebo ak po dobu najmenej
šiestich mesiacov nevykonáva svoju funkciu.

(4) Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä
a) vymenúva� a riadi� výbor a dozera� na jeho činnos�,
b) schva¾ova� odmeňovanie členov výboru a ostatných

pracovníkov ústavu,
c) vypracúva� návrh rozpočtu ústavu a predklada� ho

na prerokovanie vláde,
d) schva¾ova� stanovy ústavu a ich zmeny,
e) schva¾ova� rokovací poriadok správnej rady a výbo-

ru,
f) prerokúva� ročnú účtovnú uzávierku ústavu

a predklada� ju na prerokovanie vláde,
g) prerokova� najneskoršie do 30. apríla výročnú sprá-

vu o činnosti ústavu za predchádzajúci rok,
h) vyhradi� si právo rozhodova� o veciach, ktoré sú

inak v kompetencii výboru pod¾a tohto zákona
a štatútu.

(5) Ústav predkladá výročnú správu a po prerokova-
ní vo vláde návrh rozpočtu a ročnú účtovnú uzávierku
na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

(6) Správna rada je schopná sa uznáša�, ak sa na jej
rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov správ-
nej rady. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hla-
sov rozhoduje predseda.

(7) V mene správnej rady podpisuje dokumenty
predseda a počas jeho neprítomnosti podpredseda.

§ 13

Výbor

(1) Činnos� ústavu pri plnení úloh pod¾a tohto záko-
na a pod¾a pokynov správnej rady zabezpečuje výbor.

(2) Ustanovenie § 12 ods. 6 platí obdobne.

(3) Výbor sa skladá zo siedmich členov.

(4) Funkciu predsedu výboru vykonáva podpredseda

správnej rady; ostatných členov výboru vymenúva
správna rada na dobu šiestich rokov. Členov výboru
môže odvola� správna rada len z dôvodov uvedených
v § 12 ods. 3.

(5) Členovia výboru volia zo svojho stredu najviac
dvoch podpredsedov.

(6) Členovia výboru sú zamestnancami ústavu.

§ 14

Dozorná rada

(1) Dozorná rada ústavu je najvyšším kontrolným
orgánom ústavu. Dve tretiny jej členov volí na návrh
určeného výboru Národná rada Slovenskej republiky.
Tretinu jej členov vymenúva a odvoláva minister spra-
vodlivosti Slovenskej republiky.

(2) Dozorná rada dozerá na činnos� a hospodárenie
ústavu, jeho správnej rady a výboru, či je v súlade
s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právny-
mi predpismi a štatútom ústavu. Na tento účel sú
členovia dozornej rady oprávnení nahliada� do všet-
kých dokladov týkajúcich sa činnosti ústavu. Pod¾a
povahy veci dozorná rada upozorňuje správnu radu,
vládu a Národnú radu Slovenskej republiky na zistené
nedostatky.

(3) Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú uzávierku a vý-
ročnú správu je správna rada povinná pred predlože-
ním Národnej rade Slovenskej republiky a vláde prero-
kova� v dozornej rade.

§ 15

Majetok ústavu

(1) Štát prevedie na ústav do šiestich mesiacov od
účinnosti tohto zákona z vlastníctva Slovenskej repub-
liky nehnute¾nosti umožňujúce plni� úlohy pod¾a tohto
zákona.

(2) Štát ïalej môže previes� alebo trvale bezúplatne
požiča� ústavu niektoré obrazové a písomné dokumen-
ty a ïalšie materiály súvisiace s dobou neslobody
1939 — 1989 a s úlohami ústavu.

(3) Štát môže ïalej previes� do vlastníctva aj ïalší
majetok, ak sa tým zlepší kvalita, rozsah a dostupnos�
všeobecne prospešných služieb poskytujúcich ústavom.

§ 16

Hospodárenie a financovanie ústavu

(1) Ústav hospodári
a) s vlastným majetkom,
b) s majetkom štátu.

(2) Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné pa-
piere, iné hnute¾né a nehnute¾né veci, ako aj iné ma-
jetkové práva a peniazmi ocenite¾né hodnoty, ktoré
svojou povahou môžu slúži� na plnenie úloh ústavu.

(3) Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje
ústav, sa vz�ahuje osobitný predpis.4)

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
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(4) Na plnenie úloh pod¾a tohto zákona sa poskytujú
ústavu dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. S týmito dotáciami hospodári
ústav pod¾a osobitných predpisov.5)

(5) Na účely dane z príjmu a darovacej dane je každý
dar ústavu považovaný za dar Slovenskej republike.

Tretí  oddiel

Sprístupnenie a zverejnenie dokumentov
v pôsobnosti ústavu

§ 17

(1) Ústav je povinný na žiados� fyzickej osoby staršej
ako 18 rokov
a) oznámi�, či je o nej v zachovaných informačných

systémoch dokumentov, ktoré vznikli činnos�ou
Štátnej bezpečnosti, evidovaný osobný zväzok alebo
zväzok s osobnými údajmi a či je tento zväzok za-
chovaný a ïalej či je zachovaný záznam zachytáva-
júci výsledky nasadenia prostriedkov spravodajskej
techniky alebo sledovania Štátnej bezpečnosti proti
nej a či je o tom zachovaný informačný výstup zo
zväzkov alebo akcií,

b) sprístupni� jej kópiu zachovaného zväzku uvedené-
ho v písmene a), a ak je v ňom obsiahnuté meno
alebo nepravé (krycie) meno osoby evidovanej ako
spolupracovník alebo príslušník bezpečnostnej
zložky, sprístupni� aj
1. kópiu zachovaného osobného zväzku tejto osoby

evidovanej ako spolupracovník bezpečnostnej
zložky a

2. kópiu zachovaného personálneho (kádrového)
spisu tohto príslušníka bezpečnostnej zložky,

c) sprístupni� jej zachovaný záznam zachytávajúci vý-
sledky nasadenia spravodajskej techniky a sledo-
vania Štátnej bezpečnosti proti nej a tiež aj zacho-
vaný informačný výstup zo zväzkov, v ktorých je
uvedená, vrátane kópie zachovaného personálneho
(kádrového) spisu príslušníka bezpečnostnej zložky
uvedeného v tomto informačnom výstupe,

d) sprístupni� zachované dokumenty, ktoré vznikli
z činnosti Hlavnej správy vojenskej kontrarozvied-
ky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), a do-
kumenty, ktoré vznikli z činnosti ïalších bezpeč-
nostných zložiek, evidované v evidenčných
pomôckach tejto správy alebo v archívnych a evi-
denčných pomôckach archívov ozbrojených síl,

e) sprístupni� zachované dokumenty, ktoré vznikli
z činnosti odboru vnútornej ochrany Zboru náprav-
nej výchovy; ak sa jedná o osobný zväzok osoby
evidovanej ako spolupracovník odboru vnútornej
ochrany, sprístupní sa vtedy, ak bola táto osoba
využitá na prospech Štátnej bezpečnosti.

(2) Po smrti osoby uvedenej v odseku 1 má ústav
povinnosti uvedené v odseku 1 tiež na základe žiadosti
podanej osobou oprávnenou uplatni� právo na ochra-
nu osobnosti zomrelého.6)

(3) Ak je vedený súdny spor v súvislosti s rehabili-
tačným konaním pod¾a osobitného predpisu,7) bude
osobám oprávneným v zmysle tohto predpisu7) umož-
nený prístup do zväzkov založených a vedených Štát-
nou bezpečnos�ou o osobách, ktoré už nežijú a ktorým
bola spôsobená majetková alebo iná krivda, za účelom
získania prípadného dôkazného materiálu, týkajúceho
sa skutočností uvedených v osobitnom predpise.7)

§ 18

Ústav je ïalej povinný na žiados� fyzickej osoby
staršej ako 18 rokov
a) oznámi�, či je v zachovaných informačných systé-

moch zväzkov, ktoré vznikli činnos�ou Štátnej bez-
pečnosti a ostatných bezpečnostných zložiek, evi-
dovaný ňou požadovaný zväzok s osobnými údajmi
a či je zachovaný,

b) oznámi�, či osoba ňou uvedená je evidovaná ako
spolupracovník Štátnej bezpečnosti a ostatných
bezpečnostných zložiek a či je osobný zväzok tejto
osoby zachovaný, ak sa nejedná o cudzinca,

c) sprístupni� jej kópiu zachovaného zväzku uvedené-
ho v písmene a) a dokument uvedený v písmene b),
ak sa nejedná o cudzinca,

d) sprístupni� jej kópiu zachovaného personálneho
(kádrového) spisu alebo osobnej evidenčnej karty
príslušníka bezpečnostnej zložky, ktoré sú obsiah-
nuté v zozname uverejnenom ústavom pod¾a § 19.

§ 19

Zverejnenie evidenčných podkladov
a zoznamov personálnych spisov

(1) Ústav vydá tlačou a na elektronických médiách
prepis evidenčných záznamov zo zachovaných alebo
rekonštruovaných protokolov zväzkov a ïalších evi-
denčných pomôcok Štátnej bezpečnosti z rokov 1939
až 1989, hlavne s údajmi o dátume zavedenia zväzku,
jeho pohybe a archivovaní, druhu zväzku a jeho zme-
ne, osobách, ak sa nejedná o cudzincov, alebo ob-
jektoch, ku ktorým sú zväzky evidované. Zo zachova-
ných protokolov zväzkov Hlavnej správy rozviedky
Zboru národnej bezpečnosti (I. správa) vydá ústav
preh¾ad objektových zväzkov evidovaných do 31. de-
cembra 1989 a preh¾ad aktívnych a vplyvových opat-
rení. Ústav vydá tiež tlačou a na elektronických mé-
diách prepis protokolu zväzkov odboru vnútornej
ochrany Zboru nápravnej výchovy v rozsahu objekto-
vých zväzkov a zväzkov osôb evidovaných ako spolu-
pracovníci tohto odboru, ak boli využité na prospech
Štátnej bezpečnosti.

(2) Ústav priebežne vydáva tlačou a na elektronic-
kých médiách zoznam personálnych (kádrových) spi-
sov príslušníkov bezpečnostných zložiek, sprístupne-
ných pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) bodu 2, zároveň
s uvedením dátumu zaradenia príslušníka do bezpeč-
nostnej zložky, služobných funkcií vykonávaných prí-

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
6) § 15 Občianskeho zákonníka.
7) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
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slušníkom v bezpečnostnej zložke a dátumu ukonče-
nia tohto zaradenia.

Štvrtý oddiel

Postup sprístupnenia dokumentov

§ 20

Žiados�

(1) Sprístupnenie dokumentov pod¾a § 17 a 18 sa
uskutočňuje na základe žiadosti. Žiados� sa podáva
písomne ústavu.

(2) V žiadosti uvedie žiadate¾ svoje meno, priezvisko,
rodné číslo, alebo ak ho nemá, dátum narodenia a svo-
ju adresu. V žiadosti ïalej uvedie
a) svoje štátne občianstvo, vrátane predchádzajúcich,

predchádzajúce zmeny svojho priezviska, miesto
narodenia, trvalý pobyt na území Slovenskej repub-
liky, vrátane názvu kraja predchádzajúcich trva-
lých pobytov, ak ich má alebo ich mal, ak žiada
o sprístupnenie dokumentov pod¾a § 17 ods. 1,

b) názov inštitúcie alebo organizovanej skupiny osôb,
ku ktorej sa má objektový zväzok vz�ahova�, alebo
priezvisko a prípadne tiež meno a ïalšie identifi-
kačné znaky osoby, na ktorú sa pýta, či nebola
evidovaná ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti
a ostatných bezpečnostných zložiek, ak žiada
o sprístupnenie zväzkov pod¾a § 18 písm. b),

c) označenie personálneho (kádrového) spisu, pod
ktorým je uvedený v zozname uverejnenom ústa-
vom pod¾a § 19, ak žiada o sprístupnenie takého
spisu pod¾a § 18 písm. d),

d) meno, priezvisko a rodné číslo zomrelého, alebo ak
ho nemá, jeho dátum narodenia a údaje o zomre-
lom uvedené v písmene a), ak je žiadate¾ osobou
oprávnenou na podanie žiadosti pod¾a § 17 ods. 2.

(3) Žiados� opatrí žiadate¾ svojím úradne overeným
podpisom. Úradné overenie podpisu nie je potrebné,
ak žiadate¾ pri osobnom podaní preukáže svoju totož-
nos�.

§ 21

Vybavenie žiadosti

(1) Žiados�, ktorá neobsahuje náležitosti stanovené
v § 20 ods. 2 alebo 3, ústav bez zbytočného odkladu
zamietne s uvedením zistených závad žiadosti; urobí
tak vždy písomne do vlastných rúk žiadate¾a, s výnim-
kou prípadov, kedy žiadate¾ vzal pri ústnom konaní
prehlásením do protokolu svoju žiados� spä�.

(2) Žiados� o sprístupnenie osobného zväzku, ktorá
obsahuje náležitosti stanovené v § 20 ods. 2 a 3, vyba-
ví ústav v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti
písomnou odpoveïou do vlastných rúk žiadate¾a.

(3) Žiados� o sprístupnenie dokumentov, ktoré nie
sú osobným zväzkom, ak obsahuje náležitosti stano-
vené v § 20 ods. 2 a 3, vybaví ústav bez zbytočného
odkladu potom, keï na to zabezpečí technické možnosti.

(4) V písomnej odpovedi ústav oznámi žiadate¾ovi
a) údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. a) a § 18

písm. a),

b) miesto sprístupnenia dokumentov,
c) údaje o evidenčnom zázname o existencii zväzku,

ak zväzok nie je zachovaný, hlavne jeho druh,
v akom období a ktorou súčas�ou bezpečnostnej
zložky bol vedený,

d) zistenie, že žiadate¾ je osobou evidovanou ako spo-
lupracovník Štátnej bezpečnosti alebo inej bezpeč-
nostnej zložky.

§ 22

Spôsob sprístupnenia

(1) Žiadate¾, ktorému bolo ústavom oznámené, že
dokumenty, o ktoré žiadal, sú predmetom sprístupne-
nia, má na ich sprístupnenie právo (ïalej len „opráv-
nený žiadate¾“).

(2) Sprístupnenie sa uskutoční zoznámením opráv-
neného žiadate¾a s kópiami dokumentov na mieste,
ktoré mu ústav oznámil v písomnej odpovedi.

(3) Právo na sprístupnenie dokumentov uvedených
v § 17 ods. 1 má popri oprávnenom žiadate¾ovi tiež
fyzická osoba, ktorá predloží súhlas oprávneného žia-
date¾a s jeho úradne overeným podpisom. Dokumenty
sa tejto osobe sprístupňujú v rozsahu a spôsobom,
akým sa sprístupňujú oprávnenému žiadate¾ovi. Ak
súhlas nemôže by� udelený ani oprávneným žiadate-
¾om, ani osobami preukazujúcimi právo na ochranu
osobnosti zomrelého, môže o sprístupnení rozhodnú�
určený výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 23

Ochrana osobných údajov

(1) Ústav pred sprístupnením zväzku oprávnenému
žiadate¾ovi znečitate¾ní v kópii dokumentu dátum na-
rodenia a bydlisko iných osôb a tiež aj všetky údaje
o ich súkromnom a rodinnom živote, o ich trestnej
činnosti, zdraví a majetkových pomeroch. Keï je sprís-
tupňovaným dokumentom personálny (kádrový) spis
príslušníka bezpečnostnej zložky, znečitate¾nia sa
v ňom tiež všetky údaje o osobách stojacich mimo
služobnej a verejnej činnosti príslušníka.

(2) Ak fyzická osoba, ku ktorej je evidovaný osobný
zväzok alebo zväzok s osobnými údajmi, odovzdá ús-
tavu vlastné vyjadrenie k obsahu zväzku alebo k faktu
registrácie v evidencii v informačných systémoch zväz-
kov bezpečnostných zložiek, je ústav povinný zaradi�
vyjadrenie k údajom o tejto osobe ako nedelite¾nú sú-
čas� dokumentu a sprístupňova� ju oprávneným žia-
date¾om spolu s dokumentmi alebo záznamami o evi-
dencii.

§ 24

Žiados� o oznámenie pravých mien

Oprávnený žiadate¾ môže pri zoznamovaní sa so
sprístupneným dokumentom požiada� ústav o ozná-
menie pravého mena osoby, ktorá je v ňom uvedená
pod nepravým (krycím) menom. Keï je osoba, ktorá je
v dokumente uvedená pod nepravým (krycím) menom
osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej
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zložky a stotožnenie mien je možné, ústav oprávnené-
mu žiadate¾ovi bezodkladne na mieste vyhovie.

§ 25

Vydanie kópie dokumentu

(1) Ústav vydá oprávnenému žiadate¾ovi na jeho žia-
dos� podanú pri zoznamovaní sa so sprístupneným
dokumentom jednu kópiu celého dokumentu alebo
vybranej časti pod¾a jeho výberu. Ústav každú stranu
vydanej kópie označí pečiatkou. Prevzatie vydanej kó-
pie oprávnený žiadate¾ potvrdí podpisom.

(2) Za vydanie kópie vyberá ústav správny poplatok
pod¾a osobitného predpisu.8)

§ 26

Informačný systém dokumentov

(1) Za účelom sprístupnenia dokumentov prevádz-
kuje ústav informačný systém dokumentov.

(2) V informačnom systéme dokumentov eviduje ús-
tav dokumenty, ktoré sú predmetom sprístupnenia
a zverejnenia, uchováva údaje o oprávnených žiadate-
¾och, a keï je oprávneným žiadate¾om osoba oprávne-
ná pod¾a § 17 ods. 2, údaje o zomrelej osobe uvedené
v § 17 ods. 1.

(3) Ústav nie je povinný overova�, či údaje obsiahnu-
té v dokumente a údaje získané do informačného sys-
tému dokumentov zo zachovaných evidenčných pomô-
cok uvedených v odseku 2 sú presné alebo pravdivé.

(4) Súčas�ou informačného systému dokumentov je
evidencia žiadostí. V tejto evidencii ústav uchováva
žiadosti pod¾a § 20 a kópie odpovedí pod¾a § 21 a po-
tvrdenie o prevzatí kópie pod¾a § 25.

§ 27

Povinnosti štátnych orgánov,
právnických a fyzických osôb a sankcie

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Minis-
terstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská infor-
mačná služba odovzdajú ústavu dokumenty o činnosti
bezpečnostných zložiek, ktoré majú vo vlastníctve,
držbe alebo správe, do šiestich mesiacov od účinnosti
tohto zákona. Ústavu odovzdajú tiež kópie osvedčení,
vydané občanom Slovenskej republiky počas účinnosti
zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú nie-
ktoré ïalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií
v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Sloven-
skej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slo-
venskej republiky.

(2) Štátne orgány a orgány samosprávy, ktoré dispo-
nujú dokladmi a inými typmi dokumentov, ktoré sa

vz�ahujú na činnos� bezpečnostných zložiek štátu po-
d¾a tohto zákona, sú povinné bezplatne poskytnú�
ústavu súčinnos� pri vyhotovení ich obrazovej, zvuko-
vej alebo inej dokumentácie.

(3) Iná osoba, ktorá disponuje dokladmi a inými typ-
mi dokumentov pod¾a odseku 2, je povinná umožni�
ústavu zhotovenie ich obrazovej, zvukovej alebo inej
dokumentácie na náklady ústavu.

(4) Na účel uvedený v odsekoch 1 až 3 sa na ústav
h¾adí ako na orgán uvedený v osobitnom predpise.9)

(5) Osobe, ktorá nesplní povinnos� pod¾a odseku 3,
je možné uloži� pokutu do 100 000 Sk. Pri stanovení
výšky pokuty sa prihliadne na závažnos�, význam,
dobu trvania a následky porušenia povinnosti. Pokutu
je možné uloži� do jedného roka odo dňa, kedy ústav
zistil porušenie povinnosti pod¾a odseku 3, najdlhšie
však do troch rokov odo dňa, keï k porušeniu povin-
nosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keï rozhod-
nutie o jej uložení nadobudlo právoplatnos�. Pokuta je
príjmom štátneho rozpočtu.

(7) V ostatnom sa na postup pod¾a odsekov 3 a 5
vz�ahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)

§ 28

Spoločné ustanovenia

(1) Vláda Slovenskej republiky požiada vlády býva-
lých členských štátov Varšavskej zmluvy a vlády Rus-
kej federácie, Českej republiky a Spolkovej republiky
Nemecko o vydanie dokumentov pod¾a § 1 písm. a).
Vláda prevedie takéto dokumenty do vlastníctva ústa-
vu.

(2) Na postup pod¾a tohto zákona sa nevz�ahuje
správny poriadok11) s výnimkou postupu pod¾a § 27
tohto zákona.

§ 29

Prechodné ustanovenia

(1) Žiados� o sprístupnenie dokumentov v pôsob-
nosti ústavu pod¾a tohto zákona, keï sa týka ustano-
vení § 17 a 18 tohto zákona, je možné poda� najskôr
po uplynutí siedmich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona.

(2) Generálny prokurátor do šiestich mesiacov odo
dňa účinnosti tohto zákona zriadi na Generálnej pro-
kuratúre Slovenskej republiky osobitnú skupinu pro-
kurátorov pre plnenie úloh pod¾a tohto zákona. Títo
prokurátori musia spĺňa� podmienku bezúhonnosti
pod¾a § 11.

 8) Položka 2 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

 9) § 11 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb.
o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej ra-
dy č. 571/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 312/2001
Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ak sa jedná o spisové materiály a archiválie Komu-

nistickej strany Československa a ïalších organi-
zácií založených na jej ideológii, ktoré vo svojej
činnosti smerovali k potláčaniu ¾udských práv
a demokratického systému,1) pokia¾ osobitný zákon
nestanoví inak.1a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996

Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
1a) Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti

bezpečnostných zložiek štátu 1939 — 1989 a o založení Ústavu
pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti
národa).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. sa
dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 2 na
konci textu „Oslobodenie“ pripája táto veta:
„Ak sa jedná o kópie sprístupňovaných dokumentov,
vydané pod¾a § 25 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z.
o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnost-
ných zložiek štátu 1939 — 1989 a o založení Ústavu
pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o pamäti národa), zníži sa poplatok o 90 %.“.

Čl. IV

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení záko-
na č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona
č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona

č. 81 /1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona
č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonné-
ho opatrenia Predsedníctva Federálneho zhro-
maždenia Československej socialistickej republiky
č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona
č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona
č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona
č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona
č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu
Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke
93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona
č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona
č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona
č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona
č. 237/2002 Z. z. a zákona č. 421/2002 Z. z. sa dopĺ-
ňa takto:

§ 67a sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) iných trestných činov spáchaných v dobe od roku

1939 do 29. decembra 1989, pri ktorých je možné
uloži� výnimočný trest, ak z politických dôvodov
nezlučite¾ných so zásadami právneho poriadku de-
mokratického štátu nedošlo k právoplatnému od-
súdeniu alebo zbaveniu obžaloby a boli spáchané
verejnými činite¾mi alebo boli spáchané v súvislosti
s prenasledovaním jednotlivca alebo skupín osôb
z dôvodov politických, rasových alebo nábožen-
ských.“.

Čl. V

§ 31

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia
s výnimkou čl. I ustanovenia § 19, ktoré nadobúda
účinnos� dňom uplynutia jedného roka odo dňa vyhlá-
senia tohto zákona.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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554

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2002

o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu 

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
nariaïuje: 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho
poriadku Slovenskej republiky nariadenie Komisie Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1. 

(2) Toto nariadenie upravuje všeobecné podmienky
a postupy výkonu kontroly zhody čerstvého ovocia
a čerstvej zeleniny pod¾a prílohy č. 1 s požiadavkami
na kvalitu1) jednotlivých druhov ovocia a zeleniny (ïa-
lej len „kontrola zhody“) pri výrobe, skladovaní, mani-
pulácii a ich uvádzaní do obehu na domácom trhu, pri
dovoze a vývoze, ako aj požiadavky na odbornú spôso-
bilos� pracovníkov pri kontrole zhody. 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto aproximačného nariadenia sa rozu-
mie
a) distribútorom právnická osoba a fyzická osoba,

ktorá priamo nevyrába, ale skladuje, manipuluje
a uvádza do obehu čerstvé ovocie a čerstvú zeleni-
nu; za distribútora sa považujú aj výkupne ovocia
a zeleniny,

b) baliarňou právnická osoba a fyzická osoba, ktorá
vykonáva čistenie, triedenie čerstvého ovocia a čer-
stvej zeleniny, balí ich a uvádza do obehu,

c) zásielkou množstvo čerstvého ovocia alebo čerstvej
zeleniny, ktorej držite¾om je kontrolovaný subjekt
v čase kontroly; zásielka môže pozostáva� z jedného
druhu plodín alebo z viacerých druhov plodín, mô-
že obsahova� jednu dávku alebo viacero dávok čer-
stvého ovocia alebo čerstvej zeleniny,

d) dávkou množstvo určitej plodiny, ktorá má v čase
kontroly na jednom mieste podobné znaky z h¾adi-
ska 
1. baliarne alebo distribútora,

2. pôvodu,
3. druhu plodiny,
4. triedy kvality,
5. ve¾kosti plodov, ak je zaradená do tried pod¾a

ve¾kosti,
6. odrody alebo obchodného typu, ak je tento údaj

povinný,1)
7. druhu obalu a obchodnej úpravy,

e) vzorkovaním odber vzorky, ktorá sa odoberá z dáv-
ky počas výkonu kontroly zhody,

f) primárnou vzorkou obal odobratý z dávky alebo
určité množstvo plodiny odobraté z vo¾ne uloženej
plodiny na určitom mieste,

g) objemovou vzorkou nieko¾ko reprezentatívnych pri-
márnych vzoriek odobratých z dávky, ktorých
množstvo je dostatočné na vyhodnotenie dávky vo
všetkých znakoch,

h) redukovanou vzorkou reprezentatívne množstvo
plodiny odobraté z celkovej vzorky, ktorej množstvo
je dostatočné na vyhodnotenie jednotlivých znakov;
z objemovej vzorky možno odobra� nieko¾ko redu-
kovaných vzoriek.

§ 3

Všeobecné podmienky výkonu kontroly zhody

(1) Kontrolu zhody vykonáva Štátna veterinárna
a potravinová správa Slovenskej republiky2) prostred-
níctvom inšpektorov (ïalej len „kontrolný orgán“), kto-
rá je zároveň koordinačným centrom pre medzinárod-
nú spoluprácu v tejto oblasti. 

(2) Kontrolný orgán vedie a pravidelne aktualizuje
databázu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré
vyrábajú, skladujú a manipulujú s čerstvým ovocím
a čerstvou zeleninou a uvádzajú ich do obehu (ïalej
len „kontrolovaný subjekt“). V databáze sa evidujú
tieto údaje: 
a) registračné číslo,
b) zaradenie do kategórie pod¾a výsledkov kontrol zho-

dy,
c) identifikácia z h¾adiska typu činnosti, pričom ty-

pom činnosti je prvovýroba, distribúcia, baliareň,
ve¾koobchod alebo maloobchod.

(3) Kontrolný orgán zostaví účinný systém náhod-

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000
č. 1541/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čerstvé ovocie a čerstvú zeleninu
(oznámenie č. 271/2000 Z. z.).

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
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ných kontrol zhody tak, aby bola zabezpečená dostatoč-
ná periodicita kontrol. Pri jeho zostavovaní vychádza
najmä z postavenia kontrolovaného subjektu v ob-
chodnom re�azci a z výsledkov kontrol zhody predchá-
dzajúcich rokov.

(4) Kontrola zhody sa vykonáva hodnotením objemo-
vých vzoriek, ktoré sa skladajú z náhodne odobratých
primárnych vzoriek z rôznych miest kontrolovanej
dávky. Súčas�ou objemovej vzorky nesmú by� poško-
dené obaly. Takéto obaly sú v prípade potreby predme-
tom samostatnej kontroly.

(5) O kontrole jednotlivých obalov rozhoduje inšpek-
tor za účasti poverenej osoby kontrolovaného subjek-
tu, pričom táto osoba je povinná poskytnú� všetky
informácie, ktoré sú potrebné na identifikáciu zásielky
alebo dávky. Ak treba odobra� redukovanú vzorku,
odoberá ju inšpektor z objemovej vzorky.

(6) Identifikácia zásielky alebo dávky sa vykonáva na
základe údajov uvedených v označení zásielky alebo
iných požadovaných údajov.1) Ak sú zásielky zložené
z viacerých dávok, inšpektor hodnotí celkový vzh¾ad
zásielky. Na základe celkového vzh¾adu s prihliadnu-
tím na údaje uvedené v dokumentoch inšpektor roz-
hodne, nako¾ko sa dávky zhodujú s informáciami uve-
denými v sprievodných dokladoch. Ak sa produkt
nakladá alebo bol naložený do dopravného prostried-
ku, na identifikáciu zásielky možno použi� registračné
číslo dopravného prostriedku.

(7) Po skončení kontroly zhody je vzorka ponechaná
kontrolovanému subjektu. Škodu spôsobenú na plodi-
ne počas kontroly znáša kontrolovaný subjekt. V prí-
pade odberu redukovanej vzorky inšpektor vystaví do-
klad o množstve odobratej vzorky.

§ 4

Kontrola zhody na domácom trhu

(1) Pri kontrole zhody na domácom trhu je kontrolo-
vaný subjekt povinný predloži� dokumenty súvisiace
s predmetom činnosti, najmä
a) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnos-

tenského registra, 
b) povolenie na prevádzku od príslušného orgánu, 
c) doklad o dodržaní požiadaviek správnej výrobnej

praxe, 
d) dodacie listy, 
e) osvedčenia o kvalite tovaru vydané uznanými za-

hraničnými kontrolnými orgánmi.

(2) Kontrolovaný subjekt musí umožni� výkon kon-
troly zhody plodín vo svojich prevádzkových priesto-
roch a poskytnú� kontrolnému orgánu všetky údaje
nevyhnutné na kontrolu.

§ 5

Kontrola zhody pri vývoze

(1) Kontrole zhody podlieha každá zásielka čerstvého
ovocia a čerstvej zeleniny, ktorá je určená na vývoz.

(2) Na základe výsledkov kontroly zhody inšpektor
vystaví na každú kontrolovanú zásielku osvedčenie

o zhode s požiadavkami na kvalitu pod¾a prílohy č. 2.
Ak jedna zásielka obsahuje viac dávok, uvádzajú sa
osvedčenia spoločne na jednom tlačive; jednotlivé dáv-
ky sa musia na osvedčení jasne uvies�. 

(3) Kontrola zhody sa vykonáva na základe žiadosti
vývozcu. 

§ 6

Kontrola zhody pri dovoze 

(1) Pri dovoze čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny
musí dovozca oznámi� kontrolnému orgánu telefonic-
ky, faxom alebo elektronickou poštou 
a) predpokladaný deň dovozu,
b) množstvo a druh plodiny,
c) krajinu pôvodu.

(2) Ak zásielka nemá osvedčenie o zhode s požiadav-
kami na kvalitu vydané kontrolným orgánom uznaným
v krajine pôvodu, uvedeným v prílohe č. 3, dovozca je
povinný požiada� kontrolný orgán o kontrolu zhody
zásielky pred jej uvo¾nením do obehu.

(3) Kontrolný orgán je povinný informova� pri dovoze
v prípade nezhody čerstvého ovocia a zeleniny s požia-
davkami na kvalitu bezodkladne príslušný kontrolný
orgán v krajine pôvodu.

§ 7

Postupy pri kontrole zhody

(1) Kontrola zhody sa vykonáva týmito postupmi:
a) hodnotenie obalov a obchodnej úpravy v odobranej

primárnej vzorke,
b) kontrola označovania,
c) kontrola zhody s požiadavkami na kvalitu.

(2) Obaly sa hodnotia z h¾adiska vhodnosti a mecha-
nickej čistoty na základe ustanovených požiadaviek.1)
Ak je v povolení určený druh obalového materiálu,
inšpektor kontroluje, či bol takýto materiál použitý. Ak
požiadavky na kvalitu určujú aj požiadavky na ob-
chodnú úpravu, inšpektor kontroluje, či bola požado-
vaná obchodná úprava použitá. 

(3) Kontrola označovania sa vykonáva overovaním,
či je plodina označená v súlade s určenými požiadav-
kami. 

(4) Inšpektor rozhodne, ak je to potrebné, o ve¾kosti
objemovej vzorky tak, aby bolo možné hodnoti� celú
zásielku, pričom objemová vzorka musí obsahova�
množstvá uvedené v prílohe č. 4. Náhodne vyberie
obaly, ktoré budú kontrolované; v prípade vo¾ne ulo-
ženého produktu náhodne vyberie miesta odberu jed-
notlivých vzoriek. 

(5) Ak ide o plodiny s hmotnos�ou jedného plodu
nad 2 kg, musí primárna vzorka obsahova� najmenej
5 kusov.

(6) Ak inšpektor zistí, že z dosiahnutých výsledkov
nemožno prija� jednoznačné rozhodnutie, môže vyko-
na� ïalšiu kontrolu a výsledok vyjadrí ako priemer
výsledkov obidvoch kontrol objemových vzoriek.

(7) Výskyt vnútorných vád sa kontroluje v redukova-
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nej vzorke. Redukovaná vzorka sa odoberá najmä
v prípadoch deštrukčného hodnotenia, ktoré znižuje
obchodnú hodnotu tovaru. Ve¾kos� redukovanej vzor-
ky musí by� čo najmenšia, ale musí by� dostatočná na
hodnotenie zásielky. Nesmie však prekroči� 10 % z cel-
kovej hmotnosti alebo ve¾kosti objemovej vzorky. 

 (8) Pri kontrole sa musí plodina vybra� z obalu.
V prípade, že je plodina v spotrebite¾skom obale, ktorý
by bolo treba naruši�, môže inšpektor kontrolova�
zhodu plodiny bez rozbalenia spotrebite¾ského obalu.
Taktiež v prípade špeciálnej obchodnej úpravy môže
inšpektor ponecha� obal neporušený. V objemovej
vzorke sa hodnotí rovnorodos�, minimálne požiadavky
na kvalitu, trieda kvality a zaradenie pod¾a ve¾kosti. 

 (9) Ak inšpektor pri kontrole zhody zistí nedostat-
ky, informuje o tejto skutočnosti kontrolovaný subjekt
a percento nevyhovujúcich plodín uvedie v zázname
o kontrole. Tento údaj nie je potrebné uvádza�, ak
možno splni� požiadavky na kvalitu pre nižšiu triedu
kvality zmenou označenia plodiny.

(10) Po ukončení kontroly inšpektor ponechá obje-
movú vzorku kontrolovanému subjektu. Plodiny, ktoré
nevyhoveli požiadavkám na kvalitu, sa môžu uvies� do
obehu iba v prípade, ak nedostatky boli kontrolova-
ným subjektom odstránené.

§ 8

Ovocie a zelenina určené na ïalšie spracovanie

(1) Plodiny, ktoré sú určené na ïalšie spracovanie,
musia by� vidite¾ne označené slovami „určené na spra-
covanie“ alebo iným vhodným slovným označením tak,
aby bolo zabezpečené, že nebudú uvádzané do obehu
v čerstvom stave.

(2) Ak sú takéto plodiny určené na vývoz, kontrolný

orgán vydá osvedčenie o surovine na ïalšie spracova-
nie pod¾a prílohy č. 5, ktoré je súčas�ou dokladov pri
vývoze. Kópiu osvedčenia kontrolný orgán okamžite
zašle kontrolnému orgánu krajiny, v ktorej má by�
surovina spracovaná.

(3) Ak ide o plodiny z dovozu určené na ïalšie spra-
covanie, spracovate¾ je povinný zasla� kontrolnému
orgánu osvedčenie o surovine, na ktorom je potvrdené,
že surovina bola spracovaná, v priebehu piatich pra-
covných dní po jej spracovaní.

§ 9

Inšpektor

Kontrolu zhody môže vykonáva� iba inšpektor auto-
rizovaný kontrolným orgánom.

§ 10

Osobitné ustanovenie

Na účely uplatňovania tohto nariadenia musia by�
všetky údaje, ktoré sa týkajú kvality čerstvého ovocia
a čerstvej zeleniny, ako je trieda kvality, krajina pôvo-
du, prípadne skutočnos�, že ide o produkty určené na
ïalšie spracovanie, uvedené na sprievodných dokla-
doch a faktúrach. Táto požiadavka sa nevz�ahuje na
maloobchodný predaj konečnému spotrebite¾ovi.

§ 11

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. októbra
2002.

Nariadenie stráca účinnos� dňom vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH NARIADENÍ

Týmto nariadením sa úplne transponuje toto nariadenie:

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchod-
nými normami.

2. Preklad tohto nariadenia sa nachádza v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu
práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 554/2002 Z. z.
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OSVEDČENIE  O ZHODE
S POŽIADAVKAMI NA KVALITU ČERSTVÉHO OVOCIA A ZELENINY

1. Obchodník Osvedčenie o zhode s požiadavkami na kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny
                           č. .............

(Toto osvedčenie je určené výhradne pre potreby kontrolných orgánov) 

2. Baliareň vyznačená 
  na obale (ak to nie je
  obchodník)

3. Kontrolný orgán 

4. Miesto kontroly/krajina pôvodu1) 5. Región alebo krajina  
  určenia

6. Identifikátor dopravného prostriedku 7. 
  domáci
  dovoz 
  vývoz

8. Obaly (počet a druh)
-
-
-

9. Druh produktu 
  (rozmanitos�, ak ju
  norma špecifikuje)

10. Trieda kvality 11. Celková hmotnos� 
   v kg brutto/netto2)

12. Uvedený kontrolný orgán osvedčuje kontrolu vzorkovaním, že tovary zodpovedajú v čase kontroly 
   požiadavkám na kvalitu 
---------------------
Predpokladaný colný úrad: vstup/výstup2)
Doba platnosti: ......................... dní                  ...........................................
                                                                           Miesto a dátum vystavenia         Kontrola 
............................................                             ...........................................
Inšpektor                                                             Podpis 
(meno paličkovým písmom) 

13. Pripomienky

Vysvetlivky:
1) V prípade, že tovary sa reexportujú, vyznačte ich pôvod v rámčeku 9. 
2) Nehodiace sa prečiarknite. 

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 554/2002 Z. z.
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UZNANÉ KONTROLNÉ ORGÁNY NA KONTROLU ZHODY
S OBCHODNÝMI NORMAMI ČERSTVÉHO OVOCIA A ZELENINY

Krajina Názov kontrolného orgánu Adresa 

Juhoafrická republika Directorate of Plant and Quality
Control

DPQC, Department of Agriculture
Private Bag X258
Pretoria 0001

Nemecko Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung

BLE
Referat 323
Ferdinand Lassale Str. 1-5
D-53175 Bonn

Rakúsko Referat VIC 10 A
Bundesqualitätskontrolle

BMLF
Stubenring 1
A — 1010 Wien

Belgicko Service Qualité et Protection des
Végétaux

SQPV
WTC III, 6é étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B — 1000 Bruxelles

Kanada Canadian Food Inspection Agency 59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
Canada K1A OY9

Dánsko Plantetdirektoratet Skovbrynet 20
DK — 2800 Lyngby

Španielsko S. O. I. V. R. E Paseo de la Castellana,162
Planta 6a
28046 Madrid

USA Fresh Products Branch AMS Fruit and Vegetables Programs
Fresh Products Branch
USDA Stop 0240, Room 2049-South
1400 Independence Ave. S. W.
Washington, DC 20250-0240

Fínsko Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11C
P. O. Box 42
FIN- 00501 Helsinki

Francúzsko DGCCRF
Bureau des Produits Végétaux

59, Boulevard Vincent Auriol
Télédoc 251
75703 Paris Cedex 13

Grécko Directorate of Processing
Standardization and Quality Control
of Agricultural Products of Plant
Origine

2, Acharnon Street
10176 Athénes

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 554/2002 Z. z.
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Krajina Názov kontrolného orgánu Adresa 

Maïarsko County Stations for Animal Health
and Food Control

Ministry of Agriculture
Animal Health and Food Control
Department
Kossuth tér 11
H — 55 Budapest

Írsko Horticultural Quality Control Service 7W Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Izrael Inspection Service for Agricultural
Produce

P. O. Box 78
Bet — Dagan 50250

Taliansko Instituto Nazionale per il
Commercio Estero

Via Liszt, 21
00144 Roma

Luxemburg Service de l’Horticulture 16 route d’Esch
L-1019 Luxemburg (Grand — Duché)
B. P. 1904

Nový Zéland MAF Food Assurance Authority The Director Dairy and Plant 
Products
MAF Food Assurance Authority
P. O. Box 2526
Wellington

Holandsko KCB (export) 10, Platinaweg 
P. O. Box 43133
2504 AC The Hague

Holandsko Plant Protection Service (import) 15 Geertjesweg
9102, 6700 HC Wageningen

Po¾sko CIS 32/34 ul. Zurawia
00-950 Warszawa

Portugalsko DGFCQA Av. Conde de Valbom, 98
1050 Lisboa

Ve¾ká Británia Horticultural Marketing 
Inspectorate DEFRA

Eastbury House
30/34  Albert Enbankment
London SE1 7TL

Česká republika ČZPI Květná 15
603 00 Brno

Švédsko Swedish Plant Inspection Service Växtinspektionen
Box 5085
250 05 Helsingborg

Švajčiarsko Qualiservice GmbH Postfach 7960
CH-3001 Bern

Turecko Dis Ticarette Standardizasyon
Genel Munurlugu

Dis Ticaret Mustesarligi
Emek, Ankara
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MNOŽSTVÁ OBJEMOVEJ VZORKY

PLODINY V OBALOCH

Počet obalov v zásielke Počet obalov odobratých do primárnej vzorky

Do 100  5

Od 101 do 300  7

Od 301 do 500  9

Od 501 do 1 000 10

Viac ako 1 000 Najmenej 15

PLODINY VO¼NE ULOŽENÉ

Hmotnos� zásielky v kg alebo počet zväzkov 
v zásielke

Hmotnos� primárnej vzorky v kg alebo 
počet zväzkov

Do 200 10

Od 201 do 500 20

Od 501 do 1 000 30

Od 1 001 do 5 000 60

Viac ako 5 000 Najmenej 100

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 554/2002 Z. z.
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OSVEDČENIE  PRE ČERSTVÉ  OVOCIE A ČERSTVÚ ZELENINU,
KTORÉ  SÚ URČENÉ NA ĎALŠIE SPRACOVANIE

1. Obchodník Osvedčenie o priemyselnom použití 

                    č. ................................

2. Identifikátor dopravného prostriedku 3. Kontrolný orgán, ktorý vystavil osvedčenie 

4. Plánované priemyselné použitie/názov a adresa
  spracovate¾a 

5. Kontrolný orgán pre región, v ktorom prebehne
  spracovanie

6. Počet obalov alebo slová 
  „vo¾né ložené“ 

7. Charakter tovarov/krajina 
  pôvodu 

8. Celková hmotnos� v kg 
  brutto/netto1)

9.
 --------------------                                                            ........................................
Predpokladaný colný úrad : vstup/ výstup1)                    Miesto a dátum vystavenia              Kontrola 
Odtlačok pečiatky 
............................................                                ..................................
Inšpektor                                                              Podpis 
(meno paličkovým písmom)

10. Poznámky 

11. Spracovate¾ potvrdzuje, že vyznačený produkt bol spracovaný 

Miesto a dátum                                                                                          Podpis
Odtlačok pečiatky 

12. Toto osvedčenie sa musí vráti�, musí by� opečiatkované v rámčeku 11 po spracovaní tovarov uvedených 
   v rámčekoch 6, 7 a 8  kontrolnému orgánu uvedenému v rámčeku 5. 

1) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 554/2002 Z. z.
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555

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje
limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období. 

Výnosom sa ustanovuje
   a) obdobie, v ktorom sa dodržiava limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti, a
   b) výška limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice. 

Výnos nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Do textu výnosu možno nazrie� na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj vo
Finančnom spravodajcovi č. 13/2002.
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