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Z Á K O N

z  23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 310/1992 Zb.
o sta veb nom spo re ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na
č. 242/1999 Z. z.,  zá ko na č. 443/2000 Z. z. a zá ko na
č. 677/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Do vkla dov pod ¾a od se ku 2 písm. a) sa ne za po čí -

ta va jú po plat ky za uzav re tie zmlu vy o sta veb nom spo -
re ní.“.

2. V § 2 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „pre úče ly toh to zá -
ko na“.

3. V § 2 ods. 2 prvá veta znie:
„Sta veb né spo re nie môže vy ko ná va� len ban ka,1) kto rej
pred me tom čin nos ti je sta veb né spo re nie na zá kla de
ban ko vé ho po vo le nia ude le né ho pod ¾a oso bit né ho
predpisu1) (ïa lej len „sta veb ná spo ri te¾ ňa“).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie -

ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4. V § 2 ods. 3 sa slo vá „V po vo le ní pô so bi� ako ban -
ka“ na hrá dza jú slo va mi „V ban ko vom po vo le ní“ a slo vo
„čin nos ti“ sa na hrá dza slo va mi „sta veb né ho spo re nia“.

5. V § 2 ods. 3 pís me no c) znie:
„c) in ves to va nie na vlast ný účet do hy po te kár nych zá -

lož ných lis tov, ko mu nál nych ob li gá cií, štát nych
dlho pi sov, štát nych pok lad nič ných po u ká žok ale bo
do  pok lad nič ných po u ká žok Ná rod nej ban ky Slo -
ven ska,“. 

6. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 sa vy púš �a.

7. § 3 sa vy púš �a.

8. V § 5 od sek 2 znie:
„(2) Na úče ly štát ne ho do zo ru pod ¾a od se ku 1 je sta -

veb ná spo ri te¾ ňa po vin ná pred lo ži� mi nis ter stvu bez
zby toč né ho od kla du všet ky ním po ža do va né do kla dy
a úda je o hos po dá re ní s pros tried ka mi fon du sta veb né -
ho spo re nia.“.

  9. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Na vý kon štát ne ho do zo ru pod ¾a od se ku 1 sa pri -

me ra ne po u ži jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su,3a)
ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) § 8 až 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

10. V § 6 ods. 2 v úvod nej vete sa slo vo „pos ky to va�“
na hrá dza slo vom „pred kla da�“.

11. V § 6 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) dá tum vzni ku a dá tum zá ni ku ná ro ku na pos kyt nu -

tie štát nej pré mie,“.

12. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slo vo „vy hlá se nie“ vkla -
da jú slo vá „sta veb né ho spo ri te ¾a“.

13. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak mi nis ter stvo zis tí, že sta veb ný spo ri te¾ si

uplat nil ná rok na štát nu pré miu z via ce rých zmlúv
o sta veb nom spo re ní, ozná mi bez zby toč né ho od kla du
všet kým sta veb ným spo ri te¾ niam, s kto rý mi sta veb ný
spo ri te¾ také zmlu vy uzav rel, že sta veb ný spo ri te¾ strá -
ca ná rok na štát nu pré miu pod ¾a § 10 ods. 4, a ob do bie, 
na kto ré sta veb ný spo ri te¾ stra til ten to ná rok.“.

14. § 7 znie:

„§ 7

(1) Sta veb né spo re nie vy ko ná va sta veb ná spo ri te¾ ňa
na zá kla de ňou vy da ných zá sad schvá le ných Ná rod nou 
ban kou Slo ven ska po do ho de s mi nis ter stvom, kto ré
mu sia ob sa ho va� naj mä
a) dru hy sta veb né ho spo re nia a pod mien ky uzat vá ra -

nia zmlúv o sta veb nom spo re ní a zmlúv o sta veb nom 
úve re,

b) zlo že nie fon du sta veb né ho spo re nia, pos tup a le ho ty 
pri pos ky to va ní sta veb né ho úve ru, pod mien ky
a pred po kla dy pos kyt nu tia sta veb né ho úve ru,

c) pos tup a le ho ty pri uspo ria da ní vkla dov zo zru še -
ných zmlúv o sta veb nom spo re ní,

d) spô sob ochra ny sta veb né ho spo ri te ¾a pri odob ra tí
ban ko vé ho po vo le nia ale bo pri zá ni ku ban ko vé ho
po vo le nia sta veb nej spo ri te¾ ni pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,3b)

Strana 922 Zbierka zákonov č. 165/2003 Čiastka 78



e) pod mien ky pos ky to va nia sta veb ných úve rov v prí -
pa doch uve de ných v § 12 ods. 2 písm. a).

(2) Zmlu va o sta veb nom spo re ní musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o sta veb nej spo ri te¾ ni a o sta -

veb nom spo ri te ¾o vi naj me nej v roz sa hu úda jov
usta no ve nom oso bit ný mi pred pis mi,3c)

b) výš ku do hod nu tej sumy, na kto rú sa sta veb né spo -
re nie uzat vá ra (ïa lej len „cie ¾o vá suma“), a pod -
mien ky, za kto rých môže by� zvý še ná ale bo zní že ná
cie ¾o vá suma,

c) výš ku a ča so vú po stup nos� vkla dov sta veb né ho
spo ri te ¾a,

d) úro ko vé sadz by vkla dov,
e) pod mien ky a pos tup pri vý pla te vkla dov,
f) pod mien ky pos kyt nu tia sta veb né ho úve ru po spl -

ne ní pod mie nok sta veb né ho spo re nia vrá ta ne pod -
mie nok pos kyt nu tia sta veb né ho úve ru pri zvý še ní
ale bo zní že ní cie ¾o vej sumy, pos tup pri ur če ní po ra -
dia pos kyt nu tia sta veb né ho úve ru po spl ne ní pod -
mie nok sta veb né ho spo re nia, ako aj pod mien ky
a pos tup pri vý pla te vkla dov,

g) pod mien ky, za kto rých môžu by� prá va zo zmlu vy
o sta veb nom spo re ní roz de le né ale bo zlú če né s prá -
va mi z inej zmlu vy o sta veb nom spo re ní,

h) pod mien ky, za kto rých mož no vy ko na� pre vod práv
a po vin nos tí zo zmlu vy o sta veb nom spo re ní,

i) pod mien ky, za kto rých mož no od stú pi� od zmlu vy
o sta veb nom spo re ní,

j) vy hlá se nie sta veb né ho spo ri te ¾a o uplat ne ní ale bo
ne up lat ne ní ná ro ku na pos kyt nu tie štát nej pré mie
v rám ci tej to zmlu vy.

(3) Zmlu va o sta veb nom úve re musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o sta veb nej spo ri te¾ ni a o sta -

veb nom spo ri te ¾o vi naj me nej v roz sa hu úda jov
usta no ve nom oso bit ný mi pred pis mi,3c)

b) úro ko vé sadz by sta veb ných úve rov,
c) pod mien ky pos kyt nu tia a splá ca nia sta veb né ho

úve ru,
d) spô sob za bez pe če nia po h¾a dá vok zo sta veb né ho

úve ru,
e) pod mien ky, za kto rých mož no vy ko na� pre vod práv

a po vin nos tí zo zmlu vy o sta veb nom úve re,
f) pod mien ky, za kto rých mož no od stú pi� od zmlu vy

o sta veb nom úve re.

(4) Zmlu vy o sta veb nom spo re ní a zmlu vy o sta veb -
nom úve re môžu ob sa ho va� aj ïal šie ná le ži tos ti do hod -
nu té me dzi sta veb nou spo ri te¾ ňou a sta veb ným spo ri -
te ¾om.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3b a 3c zne jú:
„3b) § 63 a 64 zá ko na č. 483/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -

sov.
 3c) § 3a zá ko na č. 513/1991 Zb. Ob chod ný zá kon ník v zne ní zá ko -

na č. 500/2001 Z. z.
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý a dru hý bod zá ko na č. 118/1996 Z. z.
o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní zá ko na č. 492/2001 Z. z.“.

15. V § 8 ods. l sa za slo vo „zmlu vy“ vkla da jú slo vá
„o sta veb nom spo re ní“ a vy púš �a jú sa slo vá „na zmluv -
ne do hod nu tú sumu (ïa lej len „cie ¾o vá suma“)“.

16. V § 8 ods. 5 sa v úvod nej vete slo vá „s práv nic kou
oso bou ale bo fy zic kou oso bou — pod ni ka te ¾om“ na hrá -

dza jú slo va mi „so sta veb ným spo ri te ¾om pod ¾a § 4
písm. b)“.

17. V § 8 ods. 6 sa slo vá „Práv nic kej oso be ale bo fy -
zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, s kto rou“ na hrá dza jú slo -
va mi „Sta veb né mu spo ri te ¾o vi pod ¾a § 4 písm. b), s kto -
rým“.

18. V § 8 ods. 7 sa slo vá „Práv nic kej oso be ale bo fy -
zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, s kto rou“ na hrá dza jú slo -
va mi „Sta veb né mu spo ri te ¾o vi pod ¾a § 4 písm. b), s kto -
rým“.

19. V § 8 ods. 8 sa slo vá „Práv nic ká oso ba ale bo fy zic -
ká oso ba — pod ni ka te¾, s kto rou“ na hrá dza jú slo va mi
„Sta veb ný spo ri te¾ pod ¾a § 4 písm. b), s kto rým“.

20. V § 9 ods. 1 sa slo vo „ná vrat nos ti“ na hrá dza slo -
vom „pos kyt nu tia“.

21. V § 10 ods. 3 sa čís lo „20“ na hrá dza čís lom „15“
a na kon ci sa pri pá ja jú slo vá „vlo že ných na jed nu zmlu -
vu o sta veb nom spo re ní“.

22. V § 10 od sek 4 znie:
„(4) Štát na pré mia sa pos ky tu je sta veb né mu spo ri te -

¾o vi kaž do roč ne po čas tr va nia spo re nia na jed nu zmlu -
vu o sta veb nom spo re ní. Ak sta veb ný spo ri te¾ uza tvo rí
via ce ro zmlúv o sta veb nom spo re ní, štát na pré mia sa
pos kyt ne na tú zmlu vu, o kto rej to sta veb ný spo ri te¾ pí -
som ne vy hlá si, pri čom také vy hlá se nie môže by� sta -
veb ným spo ri te ¾om zme ne né v zmlu ve o sta veb nom
spo re ní v prie be hu roka len raz. Ak toto vy hlá se nie ob -
sa hu jú v jed nom roku via ce ré zmlu vy o sta veb nom spo -
re ní a na tie to zmlu vy sta veb ný spo ri te¾ vlo žil vkla dy,
sta veb ný spo ri te¾ strá ca ná rok na štát nu pré miu za
ten to rok zo všet kých zmlúv o sta veb nom spo re ní.“.

23. V § 10 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Sta veb ný spo ri te¾ môže prá va zo zmlu vy o sta -
veb nom spo re ní pre vies� ale bo spo ji� s prá va mi z inej
zmlu vy o sta veb nom spo re ní, pri kto rej vzni kol ná rok
na štát nu pré miu, iba s blíz kou oso bou,3d) a to len je den 
raz v ka len dár nom roku. Ná rok na štát nu pré miu  zo -
stane za cho va ný. Ak by prá va zo zmlu vy o sta veb nom
spo re ní pre vie dol viac krát, ale bo na inú blíz ku oso -
bu,3d) strá ca ná rok na štát nu pré miu za ten to rok zo
všet kých zmlúv o sta veb nom spo re ní.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3d znie:
„3d) § 116 a 117 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

24. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4 znie:
„4) Zá kon č. 100/1988 Zb. o so ciál nom za bez pe če ní v zne ní ne -

skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po li caj tov
a vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 413/2002 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní zá ko na
č. 639/2002 Z. z.“.

25. § 10 od sek 6 znie:
„(6) Ak sa v prie be hu ka len dár ne ho roka skon čí plat -

nos� zmlu vy o sta veb nom spo re ní a sta veb ný spo ri te¾
uza tvo rí novú zmlu vu o sta veb nom spo re ní, môže
uplat ni� ná rok na štát nu pré miu na novú zmlu vu o sta -
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veb nom spo re ní v prí pa de, ak na pred chá dza jú cu
zmlu vu o sta veb nom spo re ní v tom to roku ne vzni kol
ná rok na štát nu pré miu. Ak vznik ne ná rok na štát nu
pré miu zo zmlu vy o sta veb nom spo re ní zru še nej v prie -
be hu ka len dár ne ho roka a zá ro veň vznik ne ná rok na
štát nu pré miu na novú zmlu vu o sta veb nom spo re ní
uzav re tú v prie be hu toh to ka len dár ne ho roka, výš ka
štát nej pré mie ne smie pre siah nu� 15 % z roč ných vkla -
dov oboch zmlúv, naj viac však sumu ur če nú zá ko nom
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok.“.

26. V § 10b ods. 4 sa za pís me no a) vkla dá nové pís -
me no b), kto ré znie:
„b) pl ne nie pod mie nok pos ky to va nia štát nej pré mie, iba 

ak sta veb ná spo ri te¾ ňa pre u ká že, že ne do dr žia va nie
pl ne nia tých to pod mie nok bolo spô so be né okol nos -
�a mi vy lu ču jú ci mi jej zod po ved nos�,4a)“.

Do te raj šie pís me ná b) až d) sa ozna ču jú ako pís me -
ná c) až e).

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4a znie:
„4a) § 374 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

27. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5 sa vy púš �a ci -
tá cia „§ 36b, 36c a 36h zá ko na č. 21/1992 Zb. v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1996 
Z. z.“.

28. V § 12 ods. 1 písm. b) sa slo vá „zo zmlúv sta veb -
né ho spo re nia“ na hrá dza jú slo va mi „zo zmlúv o sta veb -
nom spo re ní“.

29. Za § 13c sa vkla dá § 13d, kto rý znie:

„§13d

Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. júla 2003

(1) Sta veb né spo ri te¾ ne sú po vin né pri spô so bi� zá sa -
dy sta veb né ho spo re nia a vše obec né ob chod né pod -
mien ky usta no ve niam toh to zá ko na do 31. ok tób ra
2003.

(2) Sta veb né spo ri te¾ ne a ich klien ti sú do šies tich
me sia cov odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko -
na po vin ní pri spô so bi� to mu to zá ko nu svo je práv ne po -
me ry, kto ré im vy plý va jú naj mä z uza tvo re ných zmlúv
o sta veb nom spo re ní a  z uza tvo re ných zmlúv o úve roch.

ČI. II

Zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 430/2002
Z. z. a zá ko na č. 510/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 25 ods. 1 písm. a) sa slo vá „práv nic kej oso by
opráv ne nej or ga ni zo va� ob cho dy s cen ný mi pa pier mi“
na hrá dza jú slo va mi „bur zy cen ných pa pie rov, cen trál -

ne ho de po zi tá ra ale bo práv nic kej oso by opráv ne nej vy -
ko ná va� čin nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su16)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16 znie:
„16) § 163 ods. 1 a 6 zá ko na č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch

a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov (zá kon o cen ných pa pie roch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 66 sa vy púš �a jú
slo vá „a § 16 až 18a“.

3. V § 74 ods. 2 za slo vom „pred pi su“ sa spoj ka „a“
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú slo vá „a zá lož -
né ho prá va zria de né ho na za bez pe če nie spl ne nia po -
h¾a dá vok vy plý va jú cich z  pre vo du vlast níc tva bytu ale -
bo ne by to vé ho prie sto ru za re gu lo va nú cenu pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.66a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 66a znie:
„66a) § 16 až 18b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 182/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4. V § 84 od sek 2 znie:
„(2) Štát nym prí spev kom sa ro zu mie per cen to, o kto -

ré štát zni žu je výš ku úro ko vej sadz by ur če nú v zmlu ve
o hy po te kár nom úve re. Štát ny prí spe vok sa ur ču je na
jed not li vé ka len dár ne roky zá ko nom o štát nom roz po č -
te na prí sluš ný rok a v tom roku pla tí pre všet ky zmlu vy
o hy po te kár nom úve re; tým nie je dotk nu té usta no ve -
nie § 119a.“.

5. V § 85 ods. 2 sa vy púš �a dru há veta a v tre tej vete
sa vy púš �a bod ko čiar ka a čas� vety za bod ko čiar kou.

6. Za § 122 sa vkla dá § 122a, kto rý znie:

„§122a

Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. júla 2003

Práv ne vz�a hy vznik nu té zo zmlúv o hy po te kár nom
úve re uza tvo re ných pred 1. jú lom 2003 sa spra vu jú
pod ¾a do te raj ších pred pi sov.“.

ČI. III

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 310/1992 Zb. o sta veb nom spo re ní, ako vy plý va 
zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko nom
č. 242/1999 Z. z., zá ko nom č. 443/2000 Z. z., zá ko nom 
č. 667/2002 Z. z. a tým to zá ko nom.

ČI. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2003 ok rem
usta no ve ní čl. I § 10 ods. 3 a 6, kto ré na do bú da jú účin -
nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 24. apríla 2003

o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických
prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o ochrane pred odpočúvaním)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Tento zákon ustanovuje podmienky použitia in-
formačno-technických prostriedkov bez predchádza-
júceho súhlasu toho, komu zasahuje do súkromia
orgán štátu, ktorý informačno-technický prostriedok
používa.

(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na použitie informač-
no-technických prostriedkov v trestnom konaní pod¾a
osobitného zákona.1)

§ 2

(1) Informačno-technickými prostriedkami na účely
tohto zákona sú najmä elektrotechnické, rádiotechnic-
ké, fototechnické, optické, mechanické, chemické
a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich
súbory používané utajovaným spôsobom pri
a) vyh¾adávaní, otváraní, skúmaní a vyhodnocovaní

poštových zásielok2) a iných dopravovaných zásie-
lok,

b) odpočúvaní a zaznamenávaní v rámci telekomuni-
kačných činností,3)

c) vyhotovovaní a využívaní obrazových, zvukových
alebo iných záznamov.

(2) Informačno-technické prostriedky môže používa�
Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské
spravodajstvo, Železničná polícia, Zbor väzenskej
a justičnej stráže a Colná správa (ïalej len „orgán
štátu“) v rozsahu pod¾a osobitných predpisov.4)

(3) Používanie informačno-technických prostried-
kov pre Železničnú políciu, Zbor väzenskej a justičnej
stráže a Colnú správu technicky zabezpečuje Policajný
zbor po predložení písomného súhlasu zákonného

sudcu udeleného orgánu štátu, pre ktorý sa použitie
informačno-technického prostriedku zabezpečuje.

(4) Pri odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikač-
nej služby5) sa môže použi� len taký informačno-tech-
nický prostriedok, ktorý umožní okamžite identifiko-
va� koncové telekomunikačné zariadenie, ktoré bolo
použité na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomu-
nikačnej služby, ktorý neumožní vymazanie údajov
identifikujúcich toto zariadenie a ktorý neumožňuje
vymazanie času odpočúvania a zaznamenávania tele-
komunikačnej služby.

(5) Príslušník alebo zamestnanec orgánu štátu, kto-
rý plní úlohy súvisiace s technickým zabezpečením
používania informačno-technických prostriedkov, sa
musí podrobi� psychofyziologickému overeniu pravdo-
vravnosti v lehotách určených vedúcim orgánu štátu.

(6) Orgány územnej samosprávy, súkromné bezpeč-
nostné služby ani iná fyzická osoba alebo právnická
osoba nesmie použi� informačno-technický prostrie-
dok.

§ 3

(1) Informačno-technický prostriedok možno použi�
iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevy-
hnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu
štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti
alebo na ochranu práv a slobôd iných. Použitím infor-
mačno-technického prostriedku sa môže základné
právo alebo sloboda obmedzi� len v nevyhnutnom roz-
sahu a nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na dosiahnutie
zákonom uznaného cie¾a, na ktorý slúži.

(2) Údaje získané informačno-technickými pro-
striedkami možno použi� výlučne na dosiahnutie úče-
lu pri plnení úloh štátu, ktoré spĺňajú podmienky
pod¾a odseku 1.

1) Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
2) § 4 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
3) § 2 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
4) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

§ 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
§ 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 34 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
§ 23 a 24 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
§ 24 zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.

5) § 5 zákona č. 195/2000 Z. z.
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§ 4

(1) Informačno-technické prostriedky možno použi�
iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
zákonného sudcu6) (ïalej len „súhlas“) len na nevyh-
nutný čas, najdlhšie však na šes� mesiacov. Lehota
začína plynú� dňom udelenia súhlasu. Ak je nevyhnut-
né použi� naraz alebo následne nieko¾ko druhov infor-
mačno-technických prostriedkov, každý z nich možno
použi� len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak
sa má informačno-technický prostriedok použi�
v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, zákonný
sudca rozhodne aj o tom, či sa súhlas vz�ahuje aj na
vstup na tieto miesta.

(2) Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na použitie
informačno-technických prostriedkov, môže na zákla-
de novej žiadosti dobu použitia predĺži�, zakaždým
však najviac o ïalších šes� mesiacov, ktoré začnú
plynú� dňom udelenia ïalšieho súhlasu (ïalej len
„ïalší súhlas“). Ďalší súhlas sa musí udeli� v písomnej
forme najneskôr v posledný deň plynutia lehoty pod¾a
odseku 1. Ak lehota pod¾a odseku 1 uplynie a ïalší
súhlas nie je udelený, použitie informačno-technické-
ho prostriedku sa musí skonči� v posledný deň lehoty
určenej v súhlase.

(3) Žiados� o použitie informačno-technického pro-
striedku (ïalej len „žiados�“) sa predkladá písomne
príslušnému súdu. Žiados� musí obsahova�
a) druh informačno-technického prostriedku, ktorý

sa má použi�, miesto jeho použitia, navrhovaný čas
trvania jeho použitia, údaje o osobe, voči ktorej sa
má tento prostriedok použi�,

b) informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo
podstatne s�aženom odha¾ovaní a dokumentovaní
činnosti, pre ktorú sa podáva žiados�,

c) dôvody na použitie informačno-technického pro-
striedku.

Súd nesmie rozhodnú� o žiadosti, ktorá nemá záko-
nom ustanovené náležitosti, a takúto žiados� vráti
žiadate¾ovi.

(4) Žiados� predkladá orgán štátu, ktorý zamýš¾a
použi� informačno-technický prostriedok na uplatne-
nie svojej zákonom ustanovenej pôsobnosti (§ 2
ods. 2).

(5) Proti rozhodnutiu o súhlase nemožno poda� op-
ravný prostriedok.

(6) Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na použitie
informačno-technických prostriedkov, je povinný sús-
tavne skúma� trvanie dôvodov ich použitia. Ak dôvody
pominuli, je povinný bezodkladne rozhodnú� o ukon-
čení ich používania.

§ 5

(1) Policajný zbor vo výnimočnom prípade, ak exis-
tuje dôvodné podozrenie z páchania trestného činu,
pri ktorom možno použi� informačno-technický pro-
striedok na plnenie úloh Policajného zboru, vec nezne-

sie odklad a súhlas zákonného sudcu nemožno vopred
získa�, môže použi� informačno-technický prostriedok
aj bez predchádzajúceho súhlasu. Policajný zbor je
povinný oznámi� začatie použitia informačno-technic-
kého prostriedku zákonnému sudcovi do jednej hodi-
ny od začatia použitia informačno-technického pro-
striedku a predloži� zákonnému sudcovi žiados� pod¾a
§ 4 ods. 3 do šiestich hodín od začatia použitia infor-
mačno-technického prostriedku; žiados� musí obsa-
hova� aj čas začatia použitia informačno-technického
prostriedku.

(2) Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný
súhlas zákonného sudcu do 12 hodín od začiatku
použitia informačno-technického prostriedku alebo ak
zákonný sudca nevyhovie žiadosti o dodatočný súhlas,
jeho použitie sa bezodkladne skončí. Takto získané
informácie nesmú by� použité a musia by� bezodklad-
ne zničené, o čom orgán štátu, ktorý ich zničil, bezod-
kladne písomne informuje zákonného sudcu.

§ 6

(1) Orgán štátu je povinný v priebehu použitia infor-
mačno-technických prostriedkov sústavne skúma�, či
trvajú dôvody ich použitia. Ak tieto dôvody pominuli,
je povinný použitie informačno-technických prostried-
kov okamžite skonči�.

(2) O skončení použitia informačno-technických
prostriedkov pod¾a odseku 1 orgán štátu je povinný
informova� zákonného sudcu, ktorý je oprávnený roz-
hodnú� o súhlase pod¾a § 4.

(3) Orgán štátu vedie preh¾ad o počtoch vydaných
súhlasov a odmietnutých žiadostiach, pričom zodpo-
vedá za jeho úplnos�.

§ 7

(1) Kópiu zvukového, obrazového alebo zvukovo-ob-
razového záznamu (ïalej len „záznam“), ktorý bol vy-
hotovený použitím informačno-technického prostried-
ku, možno postúpi� len vecne a miestne príslušnému
štátnemu orgánu, ak záznam môže by� dôkazom v ko-
naní vedenom pred príslušným štátnym orgánom
v medziach jeho zákonom ustanovenej právomoci.
Vecne a miestne príslušný štátny orgán, ktorému bol
záznam postúpený, nesmie vyhotovi� kópiu záznamu
ani záznam alebo jeho prepis poskytnú� k nahliadnu-
tiu či skopírovaniu inej osobe, inému štátnemu orgánu
alebo orgánu územnej samosprávy alebo inej samo-
správy.

(2) Ak sa majú informácie získané použitím infor-
mačno-technického prostriedku použi� ako dôkaz
v trestnom konaní,1) vyhotoví orgán štátu písomný
záznam s uvedením údajov o mieste, čase a zákonnosti
použitia informačno-technického prostriedku; k pí-
somnému záznamu orgán štátu priloží záznam a jeho
doslovný prepis. Informácie získané použitím infor-
mačno-technického prostriedku, ktoré sa nevz�ahujú

6) § 13 ods. 2 a 3 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení čl. III zákona č. 185/2002 Z. z.
o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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na dôvody jeho použitia uvedeného v žiadosti, sa môžu
použi� ako dôkaz v trestnom konaní, len ak sa týkajú
trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou možno použi�
informačno-technický prostriedok.

(3) Ak sa informačno-technický prostriedok použil
v rozpore s týmto zákonom, záznam získaný pri takom
použití alebo akýko¾vek iný výsledok nezákonného
použitia informačno-technického prostriedku nijaký
štátny orgán ani iný orgán verejnej moci nesmie použi�
ako dôkaz, ani uzna� za dôkaz okrem trestného alebo
disciplinárneho konania proti osobe, ktorá záznam
nezákonne vyhotovila alebo dala príkaz na jeho vyho-
tovenie. Nezákonne získaný záznam alebo iný výsledok
sa musí zniči� v prítomnosti zákonného sudcu prísluš-
ného na vydanie povolenia do 24 hodín od protipráv-
neho použitia informačno-technického prostriedku.

(4) Ak sa pri použití informačno-technického pro-
striedku vyhotovil záznam a neskôr sa nezistili
skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom usta-
noveného účelu použitia informačno-technického pro-
striedku, orgán štátu, ktorý záznam vyhotovil, je po-
vinný bezodkladne záznam zniči�.

(5) O zničení záznamu alebo iného výsledku sa vy-
hotoví písomná zápisnica, v ktorej sa uvedie dôvod
zničenia záznamu alebo výsledku, osobné údaje osoby,
ktorá nariadila alebo schválila použitie informačno-
-technického prostriedku, v rozsahu titul, meno, prie-
zvisko a jej funkcia, osobné údaje osoby, ktorá naria-
dila alebo schválila zničenie záznamu alebo iného
výsledku, v rozsahu titul, meno, priezvisko a jej funk-
cia a osobné údaje zákonného sudcu, ktorý bol prítom-
ný pri jeho zničení, v rozsahu titul, meno, priezvisko,
funkcia, identifikácia príslušného súdu. Záznam alebo
iný výsledok použitia informačno-technického pro-
striedku sa pred zničením nesmie skopírova� ani pre-
písa� do písomnej alebo akejko¾vek inej podoby.

§ 8

Použitie informačno-technického prostriedku, vyho-
tovenie záznamu alebo skopírovanie záznamu, ktoré
sa uskutoční v rozpore s týmto zákonom, zakladá
zodpovednos� štátu,7) ako aj osoby, ktorá zákon poru-
šila tak, že nezákonné správanie nariadila, schválila
alebo sa ho inak dopustila.8)

§ 9

(1) Národná rada Slovenskej republiky na uplatne-
nie svojej ústavnej pôsobnosti kontrolova� dodržiava-
nie zákonov dva razy ročne v pléne prerokuje správu
výboru povereného kontrolovaním použitia informač-
no-technických prostriedkov o stave ich použitia. Sú-
čas�ou správy predkladanej plénu musí by� každý
zistený prípad nezákonného použitia informačno-tech-
nických prostriedkov vrátane informácie o zodpoved-

nosti osôb pod¾a § 8. Správou sa nesmie odhali� totož-
nos� osôb, proti ktorým sa použili informačno-technic-
ké prostriedky, ani inak poruši� ich právo na súkro-
mie. Správou sa nesmie odhali� ani totožnos� osoby,
ktorá sa v súlade so zákonom podie¾ala na použití
informačno-technického prostriedku.

(2) Správu prerokovanú v pléne môžu uverejni� hro-
madné informačné prostriedky. Súčas�ou správy uve-
rejnenej v hromadných informačných prostriedkoch
nesmú by� utajované skutočnosti. Náklady uverejne-
nia nejdú na �archu štátneho rozpočtu.

(3) Vedúci orgánu štátu s právomocou používa� in-
formačno-technické prostriedky do desiatich pracov-
ných dní nasledujúcich po dni doručenia žiadosti vý-
boru povereného pod¾a odseku 1 je povinný žiadate¾ovi
poskytnú� v súlade so zákonom všetky vyžiadané in-
formácie o použití informačno-technických prostried-
kov. Počas svojej neprítomnosti je vedúci orgánu štátu
povinný urči� osobu, ktorá v jeho mene splní túto
povinnos�.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona
č. 256/1999 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z. sa mení
takto:

§ 12, 13 a 14 sa vypúš�ajú.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z.,
zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z.,
zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z.,
zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z.,
zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z.,
zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z.
sa mení takto:

1. § 35 sa vypúš�a.

2. V § 36 sa vypúš�a odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3. § 37 a 38 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu
17a sa vypúš�ajú.

4. V § 69a ods. 3 sa slová „osobitné kategórie osob-
ných údajov27c)“ nahrádzajú slovami „osobné údaje,
ktoré odha¾ujú rasový alebo etnický pôvod, politické

7) § 18 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným
postupom.

8) § 158, 178 a 257a zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
§ 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo
v politických stranách alebo politických hnutiach,
členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce
sa zdravia alebo pohlavného života (ïalej len „osobitné
kategórie osobných údajov“).

5. § 76a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Osobnými údajmi pod¾a odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú

meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narode-
nia a adresa pobytu. Ustanovenia osobitného záko-
na27) o povinnosti informova� osobu o stave spracúva-
nia osobných údajov sa na poskytovanie údajov pod¾a
odsekov 1 a 2 nepoužijú.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve sa mení
takto:

§ 12, 13 a 14 sa vypúš�ajú.

Čl. V

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení
zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z.,
zákona č. 422/2002 Z. z. a zákona č. 513/2002 Z. z.
sa mení takto:

1. § 33 sa vypúš�a.

2. V § 34 sa vypúš�a odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3. § 35 a 36 sa vypúš�ajú.

Čl. VI 

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej
stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 23 sa vypúš�ajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2. V § 24 sa vypúš�ajú odseky 2 až 6.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3. § 25 sa vypúš�a.

Čl. VII

Zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení
takto:

V § 24 sa vypúš�ajú odseky 1 a 3 až 12.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia
okrem § 2 ods. 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnos�
1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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