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ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 14. mája 2004,
ktorým sa mení a dopåòa Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. I
Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 244/1998 Z. z., ústavného zákona
è. 9/1999 Z. z., ústavného zákona è. 90/2001 Z. z.
a ústavného zákona è. 140/2004 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V èl. 77 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú slová „a poslanca Európskeho parlamentu.“.

2. V èl. 129 odsek 2 znie:
„(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti
volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov
územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.“.
Èl. II
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos• 1. júna 2004
okrem èl. I prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos•
20. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 324/2004

Èiastka 136

Strana 3039

324
ZÁKON
zo 14. mája 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení
jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona è. 331/2003 Z. z.
o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993
Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999 Z. z., zákona
è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002 Z. z. a zákona
è. 551/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ved¾ajšími úèastníkmi konania sú osoby, ktorým toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto
postavenia nevzdajú. Majú v konaní rovnaké práva
a povinnosti ako úèastníci konania, konajú však iba
sami za seba.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
6. V § 39 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: „a vlády Slovenskej republiky; stanovisko za vládu
Slovenskej republiky predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“.
7. V § 59 ods. 1 sa za slová „Národnej rady Slovenskej
republiky“ vkladá èiarka a slová „do Európskeho
parlamentu“.
8. V § 59 ods. 2 sa za slová „Národnej rady Slovenskej
republiky“ vkladá èiarka a slová „do Európskeho parlamentu“.
9. V § 61 sa za slová „v Národnej rade Slovenskej republiky“ vkladá èiarka a slová „v Európskom parlamente“.
10. V prílohe è. 1 bod 7.08 znie:
„7.08 Špecializovaná odborná èinnos• v oblasti ochrany utajovaných skutoèností na všetkých stupòoch utajenia, koordinovanie a metodické usmeròovanie civilnej
ochrany.“.

2. V § 21 ods. 3 sa za slová „úèastníkov konania“ vkladajú slová „alebo ved¾ajších úèastníkov konania“.

Èl. II

3. V § 29 odsek 1 znie:
„(1) Návrh vo veci, o ktorej rozhoduje Ústavný súd v senáte alebo v pléne, sa v súlade s rozvrhom práce pride¾uje sudcovi ako spravodajcovi náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
schválených plénom Ústavného súdu tak, aby bola vylúèená možnos• ovplyvòovania pridelenia veci. Plénum
Ústavného súdu schva¾uje aj rozvrh práce na každý rok
najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho roku.“.

Zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z. sa dopåòa takto:

4. V § 29 sa vypúš•ajú odseky 2, 3 a 4.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2, 3
a 4.
5. V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ved¾ajším úèastníkom konania je vláda Slovenskej
republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.“.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 36a
Nové vo¾by
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási
nové vo¾by pod¾a tohto zákona do 30 dní od doruèenia
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým
bola vyslovená neplatnos• volieb do Európskeho parlamentu.“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júna 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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VYHLÁŠKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. mája 2004
o priemyselnej bezpeènosti

Národný bezpeènostný úrad (ïalej len „úrad“) pod¾a
§ 6 ods. 10 a § 45 ods. 11 zákona è. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o priemyselnej
bezpeènosti a o bezpeènostnom projekte podnikate¾a.
§2
(1) Ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikate¾a o vznik utajovanej skutoènosti alebo
podnikate¾ovi budú utajované skutoènosti postúpené,
alebo sa s nimi bude oboznamova• na základe zmluvy,1)
požiada podnikate¾ úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti.
(2) Vznikom utajovanej skutoènosti je proces, poèas
ktorého sa v podmienkach podnikate¾a utajovaná skutoènos• vyhotovuje.
(3) Postúpením utajovanej skutoènosti je èinnos•,
pri ktorej sa podnikate¾ovi poskytuje utajovaná sku toènos• v materiálnej podobe, ktorú následne podnikate¾ uchováva.
(4) Oboznamovaním sa s utajovanou skutoènos•ou
je èinnos•, pri ktorej je podnikate¾ oboznámený s obsahom utajovanej skutoènosti, ale utajovaná skutoènos•
mu nie je poskytnutá v materiálnej podobe.
§3
(1) Žiados• pod¾a § 2 ods. 1, ktorá je uvedená v prílohe è. 1, predkladá štatutárny orgán2) podnikate¾a.
(2) Za stupeò utajenia v žiadosti sa považuje urèenie
a) stupòa utajenia pre postúpenie a vznik utajovanej
skutoènosti,
b) stupòa utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanou
skutoènos•ou.
(3) Stupeò utajenia, pre ktoré je potvrdenie o priemyselnej bezpeènosti žiadané, uvedie v žiadosti štatutárny orgán podnikate¾a pod¾a stupòa utajenia urèeného
pôvodcom utajovanej skutoènosti, a to v prípade, že na
podnikate¾a je utajovaná skutoènos• postúpená, s uta1

jovanou skutoènos•ou sa oboznamuje, ako aj v prípade, že utajovaná skutoènos• u podnikate¾a vzniká.
(4) Stupeò utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos•ami musí by• rovnaký alebo vyšší ako
stupeò utajenia pre postúpenie a vznik utajovanej skutoènosti uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a.
(5) Bezpeènostný dotazník podnikate¾a, ktorý je uvedený v prílohe è. 2, predkladá jeho štatutárny orgán
úradu písomne.
(6) Zmeny týkajúce sa žiadosti o vydanie potvrdenia
o priemyselnej bezpeènosti, ktoré nastanú v priebehu
bezpeènostnej previerky, podnikate¾ bezodkladne písomne oznámi úradu.
(7) Po prijatí žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a úrad založí bezpeènostný spis podnikate¾a. Údaje uvedené v tomto spise
možno využíva• iba pre potreby bezpeènostnej previerky podnikate¾a.
§4
(1) Žiados• o vykonanie bezpeènostnej previerky štatutárneho orgánu podnikate¾a predkladá jeho vedúci.
(2) V prípade, že bezpeènostná previerka štatutárneho orgánu podnikate¾a už bola vykonaná, štatutárny
orgán k žiadosti pod¾a § 3 ods. 1 priloží kópiu
osvedèenia 3) vydaného úradom. V takom prípade podnikate¾ nepredkladá žiados• pod¾a odseku 1.
(3) Stupeò utajenia, na ktorý sa má bezpeènostná
previerka štatutárneho orgánu podnikate¾a vykonáva•,
je rovnaký alebo vyšší ako stupeò utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos•ami uvedený
v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a.
(4) V prípade požiadania o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti na stupeò utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos•ami Vyhradené
sa bezpeènostná previerka štatutárneho orgánu podnikate¾a vykonáva najmenej na stupeò utajenia Dôverné.
(5) Oprávnenie na zis•ovanie podmienok priemyselnej bezpeènosti preukazuje príslušník alebo zamestna-

) § 44 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 8 ods. 1 zákona è. 215/2004 Z. z.
3
) § 26 ods. 1 zákona è. 215/2004 Z. z.
2

Zbierka zákonov è. 325/2004

Èiastka 136

Strana 3041

nec úradu písomným poverením, ktoré je uvedené
v prílohe è. 3.

d) èasový harmonogram realizácie bezpeènostného
projektu podnikate¾a, materiálne a finanèné nároky
na jeho zabezpeèenie.

§5

(2) Ak to povaha veci vyžaduje, môžu by• jednotlivé
èasti bezpeènostného projektu podnikate¾a zaradené
v samostatnej prílohe.

(1) Overovanie dodržiavania podmienok priemyselnej bezpeènosti úrad vykonáva po celú dobu platnosti
potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti.
(2) Na postupy pod¾a odseku 1 sa primerane vz•ahuje
§ 45 zákona.
§6
Bezpeènostný projekt podnikate¾a
(1) V bezpeènostnom projekte vypracovanom pod¾a
prílohy è. 4 podnikate¾ uvádza
a) predpokladaný stupeò utajenia, na ktorý je vyžadované potvrdenie o priemyselnej bezpeènosti, predpokladaný rozsah práce s utajovanými skutoènos•ami
a miesta ich výskytu v štruktúre podnikate¾a,
b) realizáciu bezpeènostnej politiky v oblasti
1. personálnej bezpeènosti zahàòajúcej aj zoznam
osôb, ktoré sa budú v podmienkach podnikate¾a
oboznamova• s utajovanými skutoènos•ami,
2. fyzickej a objektovej bezpeènosti, ktorú tvorí bezpeènostná dokumentácia objektovej bezpeènosti,
a fyzickej bezpeènosti vypracovanej pod¾a § 53
ods. 4 zákona,
3. informaènej bezpeènosti, ktorú tvorí bezpeènostný projekt na technické prostriedky vypracovaný
pod¾a § 58 zákona a dokumentácia k prostriedkom urèeným na šifrovú ochranu informácií vy pracovaná pod¾a § 69 zákona,
4. administratívnej bezpeènosti,
c) organizaèné a kontrolné opatrenia,

(3) Ak v priebehu bezpeènostnej previerky podnikate¾a dôjde k zmene požiadaviek podnikate¾a na stupeò
utajenia alebo k zmene jednotlivých èastí bezpeènostného projektu, podnikate¾ predloží úradu pozmenenú
žiados• o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti alebo doplnok k bezpeènostnému projektu podnikate¾a.
(4) Oprávnenie na zis•ovanie spôsobilosti zabezpeèi•
ochranu utajovaných skutoèností v podmienkach podnikate¾a preukazuje príslušník alebo zamestnanec
úradu písomným poverením, ktoré je uvedené v prílohe
è. 5.
§7
(1) Zoznam podnikate¾ov vedený pod¾a § 50 ods. 7 zákona úrad zverejòuje na internete. V zozname uvádza
základné identifikaèné znaky podnikate¾a a stupne
utajenia, na ktoré bolo potvrdenie o priemyselnej bezpeènosti vydané.
(2) Zoznam podnikate¾ov, ktorým sa platnos• potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti skonèila, obsahuje zá kladné identifikaèné znaky podnikate¾a a dátum skonèenia platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti.
§8
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. júna 2004.

Aurel Ugor v. r.

Zbierka zákonov è. 325/2004

Strana 3042

Èiastka 136

Príloha è. 1
k vyhláške è. 325/2004 Z. z.

____________________
podnikate¾

Prílohy: 5)

Národný bezpeènostný úrad
Bratislava
Vec: Žiados• o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a
Pod¾a § 45 ods. 2 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti pre:1)
Stupeò utajenia pre postúpenie a vznik utajovanej skutoènosti:2)
Stupeò utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanou skutoènos•ou:2)
Odôvodnenie:3)
Na obdobie:4)

V .............................. dòa ..............................

...........................................................
(podpis vedúceho u podnikate¾a)

1

) Názov a identifikaèné èíslo podnikate¾a.
) Vyhradené, Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné.
3
) Dôvody požiadania o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a, napríklad pripravované vykonávanie výskumnej úlohy,
úmysel úèasti vo verejnej sú•aži, pri ktorej je predpoklad postúpenia, oboznamovania alebo vzniku utajovanej skutoènosti.
4
) Predpokladané obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané.
5
) Bezpeènostný dotazník (vrátane potrebných príloh), Bezpeènostný projekt podnikate¾a, žiados• na vykonanie bezpeènostnej previerky
èlenov štatutárneho orgánu podnikate¾a a navrhovaných osôb s príslušnými podkladovými materiálmi.
2
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Príloha è. 2
k vyhláške è. 325/2004 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATE¼A

___________________________________________
(meno a priezvisko osoby, ktorá vypåòala
bezpeènostný dotazník, tel. kontakt)

___________________________________________
(meno a priezvisko osoby, ktorá je
poverená pre kontakt s NBÚ, tel. kontakt)
1. Identifikaèné údaje podnikate¾a:
1.1 Názov podnikate¾a:
(plné znenie)
1.2 Sídlo podnikate¾a:
(ulica, èíslo, PSÈ, mesto)
1.2.1 Odštepný závod (obchodné meno):
1.2.2 Prevádzkareò (obchodné meno):
1.2.3 Adresa priestorov, v ktorých budú uchovávané utajované skutoènosti:
1.3 Identifikaèné èíslo podnikate¾a:
1.4 Dátum vzniku podnikate¾a:
1.5 Predchádzajúce sídla:
(ulica, èíslo, PSÈ, mesto)
2. Hospodárske údaje podnikate¾a:
2.1 Roèné úètovné závierky za posledných pä• rokov: príloha è. ... dotazníka
(súvaha, výkaz ziskov a strát, u živnostníka vo forme daòového priznania)
2.2 Kompletné správy audítora (autorizované): príloha è. ... dotazníka
2.3 Výpis zo živnostenského registra: príloha è. ... dotazníka
2.4 Výpis z obchodného registra vrátane všetkých zmien (nie starší ako 3 mesiace): príloha è. ... dotazníka
2.5 Poèet zamestnancov:
2.6 Daòové identifikaèné èíslo:
2.7 Názov a sídlo správcu dane:
2.8 Osvedèenie o registrácii k jednotlivým daniam: príloha è. ... dotazníka
3. Právna forma podnikania:
3.1 Verejná obchodná spoloènos•
3.1.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.1.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoloèníkov:
3.1.3 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.1.4 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.1.4.1 Obchodný majetok:
3.1.4.2 Záväzky:
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3.1.5 Záväzky a poh¾adávky voèi spoloèníkom na konci úètovného obdobia za posledné tri roky:
Rok:
Zisk v Sk:
Strata v Sk:
Rok:
Zisk v Sk:
Strata v Sk:
Rok:
Zisk v Sk:
Strata v Sk:
3.2 Komanditná spoloènos•
3.2.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.2.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) komanditistov:
3.2.3 Meno, priezvisko, adresa komplementárov:
3.2.4 Výška vkladu každého komanditistu v Sk:
3.2.5 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.2.6 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.2.6.1 Obchodný majetok:
3.2.6.2 Záväzky:
3.3 Spoloènos• s ruèením obmedzeným
3.3.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.3.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoloèníkov:
3.3.3 Výška základného imania:
3.3.4 Výška vkladu každého spoloèníka v Sk:
3.3.5 Meno, priezvisko, adresa èlenov dozornej rady:
3.3.6 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.3.7 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.3.7.1 Obchodný majetok:
3.3.7.2 Záväzky:
3.4 Akciová spoloènos•
3.4.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.4.2 Výška základného imania:
3.4.3 Poèet, druh a menovitá hodnota akcií:
3.4.4 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní: výpis zo Strediska cenných papierov ako príloha è. ... dotazníka
3.4.5 Meno, priezvisko, adresa èlenov dozornej rady:
3.4.6 Preh¾ad zahranièných èlenov predstavenstva a èlenov dozornej rady za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, èlen od – do, adresa)
3.4.7 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.4.7.1 Obchodný majetok:
3.4.7.2 Záväzky:
3.4.8 Percentuálny podiel v spoloènostiach, v ktorých je preverovaný podnikate¾
akcionárom (poèet, druh a kúpna cena, doložený výpisom z úètu akcionára):
*3.4.9 Úverové poh¾adávky po lehote splatnosti na •archu opravných položiek za posledné tri roky [názov
klienta, druh úveru, termín poskytnutia, vyrovnanie poh¾adávky (suma, dátum)]
*3.4.10 Majetkové úèastiny preverovaného podnikate¾a v èlenení na akcie a podiely, pod¾a jednotlivých emitentov (názov, sídlo, suma majetkových úèastín na kapitály)
*(Vypåòajú len banky a peòažné ústavy)
3.5 Družstvo
3.5.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.5.2 Výška zapisovaného základného imania:
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3.5.3 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.5.4 Výška základných èlenských vkladov (pri právnických osobách uvies• IÈO):
3.5.5 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.5.5.1 Obchodný majetok:
3.5.5.2 Záväzky:
3.6
Štátny podnik
3.6.1 Prevažujúci predmet podnikania spoloènosti:
3.6.2 Zakladate¾:
3.6.3 Výška kmeòového imania:
3.6.4 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.6.4.1 Obchodný majetok:
3.6.4.2 Záväzky:
3.7
Fyzická osoba – živnostník
3.7.1 Prevažujúci predmet podnikania:
3.7.2 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením za posledné tri roky (potvrdené príslušným finanèným úradom, príloha è. ... dotazníka):
3.7.3 Výpis z úètu akcionára s uvedením majetkového podielu v percentách – ide o akcie akciových spoloèností
vo vlastníctve podnikate¾a (ak podnikate¾ akcie nevlastní, doloži• èestné vyhlásenie potvrdené podnikate¾om, príloha è. ... dotazníka):
3.7.4 Preh¾ad ostatných investièných cenných papierov, vkladov do spoloèností s ruèením obmedzeným, èlenských vkladov v družstvách, vkladov a podielov vo verejných obchodných spoloènostiach a komanditných spoloènostiach potvrdený podnikate¾om (ak ich podnikate¾ nevlastní, doloži• èestné vyhlásenie potvrdené podnikate¾om, príloha è. ... dotazníka):
3.7.5 Potvrdenie živnostenského úradu, že v živnostenskom registri sa nenachádza záznam o
a) pozastavení prevádzkovania živnosti,
b) zániku živnostenského oprávnenia,
c) zákaze èinnosti.
3.8
Prokurista
(meno, priezvisko, adresa)
3.9
Preh¾ad vlastných alebo prenajatých budov a priestorov podnikate¾a v Slovenskej republike aj v zahranièí (doložené v prílohe è. ... dotazníka výpisom z katastra nehnute¾ností):
3.9.1 Priestorová identifikácia:
(okres, obec, katastrálne územie, štát)
3.9.2 Èíslo listu vlastníctva:
3.9.3 Poradie vlastníkov:
(meno, priezvisko, vlastnícky podiel)
3.9.4 Zmluvy o prenájme priestorov:
(dátum uzatvorenia zmluvy, doba platnosti, vlastník priestorov)
3.10 Preh¾ad založeného hnute¾ného a nehnute¾ného majetku:
3.10.1 Názov záložcu:
(adresa, IÈO, DIÈ)
3.10.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:
3.10.3 Predmet zálohy:
3.10.4 Názov záložného verite¾a:
(adresa, IÈO, DIÈ)
3.10.5 Zmluvy o prenájme a prenajatí budov a pozemkov: príloha è. ... dotazníka
4. Obchodné vz•ahy podnikate¾a:
4.1 Preh¾ad verejných zákaziek, obchodných zmlúv, ktorých predmet plnenia obsahuje utajované skutoènosti:
4.1.1 Zákazka alebo zmluva:
(èíslo, dátum uzatvorenia a predmet)
4.1.2 Úèastníci zmluvného vz•ahu:
4.1.3 Finanèný objem kontraktu:
4.2 Spriaznené fyzické a právnické osoby a osoby, od ktorých je podnikate¾ finanène závislý:
(názov, sídlo)
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4.3 Preh¾ad uskutoènených obchodov nad 1 % z obratu so zahraniènými partnermi za posledné tri roky:
4.3.1 Zahranièný partner:
(názov, sídlo, štát)
4.3.2 Uskutoènený obchod:
(predmet, objem, dátum uskutoènenia)
4.4 Preh¾ad uskutoènených obchodov nad 10 % z obratu s tuzemskými partnermi za posledné tri roky:
4.4.1 Tuzemský partner:
(názov, sídlo)
4.4.2 Uskutoènený obchod:
(predmet, objem, dátum uskutoènenia)
4.5 Vydané zmenky:
(nominálna hodnota, bianko zmenka, doba splatnosti)
4.6 Ruèenie (aval):
(názov dlžníka, názov verite¾a, hodnota zabezpeèovaného predmetu ruèenia)
5. Bankové spojenie:
(sídlo banky, èíslo úètu, dátum založenia, zrušenia za posledné tri roky)
5.1 Potvrdenie peòažných ústavov o platnosti zmlúv o úètoch: príloha è. ... dotazníka
6. Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
6.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
6.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
6.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
6.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
6.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
6.6 Potvrdenie peòažných ústavov o plnení úverových zmlúv: príloha è. ... dotazníka
7. Údaje o podaní návrhu na konkurz alebo vyrovnanie a rozhodnutie o konkurze alebo vyrovnaní, údaje o vstupe do
likvidácie:
7.1 Dátum podania návrhu na konkurz:
7.2 Predbežný správca podstaty:
(meno, priezvisko, adresa)
7.3 Ocenená konkurzná podstata v Sk:
7.4 Nároky všetkých verite¾ov v Sk:
(suma a názov verite¾a)
7.5 Dátum podania návrhu na vyrovnanie:
7.6 Predbežný správca podstaty:
(meno, priezvisko, adresa)
7.7 Dátum vstupu do likvidácie:
7.8 Likvidátor:
(meno, priezvisko, adresa)
7.9 Zoznam súdnych sporov, v ktorých je podnikate¾ úèastníkom:
(žalujúca strana, žalovaná strana, druh súdneho sporu, predmet sporu, dátum podania)
7.10 Potvrdenie krajského súdu, že na podnikate¾a nebol podaný návrh na vstup do likvidácie, na konkurz, nebolo
vystavené povolenie na vyrovnanie: príloha è. ... dotazníka
8. Názov a sídlo daòového poradcu:
(evidenèné èíslo, osvedèenie, adresa)
9. Finanèné záväzky voèi:
(štátnym podnikom, daòovým a colným úradom, Fondu národného majetku, Národnému úradu práce, Sociálnej
pois•ovni, zdravotným pois•ovniam a ostatným právnickým osobám)
9.1 Potvrdenie daòového úradu o stave úètov pre jednotlivé dane: príloha è. ... dotazníka (možno ho nahradi• doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate¾ov, ktoré vydáva Úrad pre verejné obstarávanie)
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9.2 Potvrdenie úradu práce o tom, že podnikate¾ nemá evidované nedoplatky príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia: príloha è. ... dotazníka (možno ho nahradi• doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate¾ov, ktoré vydáva Úrad pre verejné obstarávanie)
9.3 Potvrdenie Sociálnej pois•ovne a príslušných zdravotných pois•ovní k mesiacu podania žiadosti na Národný
bezpeènostný úrad, že podnikate¾ nemá voèi týmto inštitúciám žiadne splatné záväzky: príloha è. ... dotazníka (možno ho nahradi• doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate¾ov, ktoré vydáva Úrad pre
verejné obstarávanie)
9.4 Potvrdenie Colného riadite¾stva, že podnikate¾ nemá žiadne splatné záväzky: príloha è. ... dotazníka
9.5 Potvrdenie o plnení si finanèných povinností vyplývajúcich z privatizaènej zmluvy v prípade nadobudnutia
majetku privatizáciou: príloha è. ... dotazníka
9.6 Preh¾ad poh¾adávok a záväzkov z podnikate¾skej èinnosti, u ktorých dohovorená doba splatnosti presiahla
viac než 90 dní: príloha è. ... dotazníka
10. Zoznam zamestnancov, ktorí nie sú štátnymi obèanmi Slovenskej republiky:
(meno, priezvisko, dátum narodenia, èíslo pasu, štátne obèianstvo, adresa bydliska v cudzine)
11. Zoznam vedúcich pracovníkov, s ktorými bol za posledné tri roky rozviazaný pracovný pomer:
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, pracovné zaradenie, dátum a dôvod rozviazania pracovného pomeru)
12. Údaje o èlenoch štatutárneho orgánu:
12.1 Osobné údaje štatutárneho orgánu (ak je na èele podnikate¾a kolektívny orgán, údaje osoby, ktorá je ním
poverená na ochranu utajovaných skutoèností):
(meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnos•)
12.2 Právnické osoby, v ktorých boli alebo sú konate¾mi, spoloèníkmi, resp. èlenmi dozornej rady jednotliví èlenovia štatutárneho orgánu preverovaného podnikate¾a (vrátane zrušených právnic kých osôb):
(názov, IÈO, adresa, dátum pôsobenia èlena štatutárneho orgánu)
12.3 Meno, priezvisko a rodné èísla osôb:
(u ktorých je predpoklad, že sa budú oboznamova• s utajovanými skutoènos•ami)

V ..................................... dòa .......................

...................................................
(podpis štatutárneho orgánu)
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BEZPEÈNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATE¼A
POKYNY NA VYPLÒOVANIE BEZPEÈNOSTNÉHO DOTAZNÍKA PODNIKATE¼A
1. Bezpeènostný dotazník sa vyhotovuje spôsobom zaruèujúcim trvalos• a nepozmenite¾nos• záznamov po celú dobu
spracovania a úschovy dokumentu a spôsobom, ktorého obsah je pre fyzickú osobu èitate¾ný.
2. Nehodiace sa preèiarkuje vodorovne alebo uhloprieène.
3. Prípadné chyby sa preèiarkujú raz. Všetky chyby, ktoré podnikate¾ v dotazníku opravuje, sa podpisujú kompetentnou osobou na každej chybnej strane.
4. V dotazníku sa vypåòajú alebo preèiarkujú všetky body. Keï k urèitému bodu nie sú žiadne údaje, bod sa preèiarkne.
5. V prípade nedostatku miesta pri vypåòaní akéhoko¾vek údaja (platí len pri vypåòaní perom, respektíve na písacom
stroji) sa postupuje takto:
a) príslušný bod sa reprodukuje na formát A4 a následne sa vyplní,
b) každá vyplnená strana sa oznaèí v pravom hornom rohu zlomkom (napr. 12/1, 12/2,...-/n, èís lo v èitateli vyjadruje poradové èíslo vyplòovaného údaja a èíslo v menovateli vyjadruje poradové èíslo priloženej strany).
6. Ak sú niektoré požadované údaje v dotazníku predmetom bežného výkazníctva (napr. preh¾ad roèných úètovných
závierok za posledných pä• rokov), prikladá sa autorizovaná kópia takéhoto výkazu.
7. Správnos• údajov v bezpeènostnom dotazníku sa vhodným spôsobom dokladá originálom alebo overenou fotokópiou originálu, dokumenty nemajú by• staršie ako 3 mesiace.
8. Súèas•ou bezpeènostného dotazníka je kompletný zoznam všetkých príloh s uvedením dátumu a podpisu štatutárneho orgánu.
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Príloha è. 3
k vyhláške è. 325/2004 Z. z.

Národný bezpeènostný úrad
Budatínska 30, P. O. Box 16, 850 07 Bratislava 57
______________________________________________________________________________________________________________
È. p.:

POVERENIE
na zis•ovanie priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a

Názov podnikate¾a
Pod¾a § 4 ods. 5 vyhlášky Národného bezpeènostného úradu è. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpeènosti poverujem príslušníkov Národného bezpeènostného úradu:

Meno, priezvisko príslušníka, èíslo preukazu NBÚ
vykona• zis•ovanie priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a pod¾a § 45 ods. 9 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so žiados•ou o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti.

V Bratislave dòa ............................................

........................................
(riadite¾)
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Príloha è. 4
k vyhláške è. 325/2004 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÝ PROJEKT PODNIKATE¼A

Názov podnikate¾a:
Sídlo:
Identifikaèné èíslo:
Stupeò utajenia, na ktorý je požadované vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti
– pre postúpenie a vznik utajovanej skutoènosti:
– pre oboznamovanie sa s utajovanou skutoènos•ou:

........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia osoby, ktorá v podmienkach podnikate¾a schválila bezpeènostný projekt, podpis, dátum)

......................................................................
(meno, priezvisko, podpis osoby, ktorá posúdila bezpeènostný projekt za Národný bezpeènostný úrad, dátum)

V ............................ dòa ..........................
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BEZPEÈNOSTNÝ PROJEKT PODNIKATE¼A
(štruktúra)

I. Bezpeènostná politika podnikate¾a
1. Ciele podnikate¾a v oblasti ochrany utajovaných skutoèností
2. Oèakávané utajované skutoènosti a ich špecifikácia v zhode s podnikate¾skými zámermi
3. Makroskopická analýza možných rizík ohrozenia utajovaných skutoèností (analýza bezpeènostného prostredia
a systémového okolia podnikate¾a vo vz•ahu k osobám, miestam a technickým prostriedkom)
4. Predpokladané prostriedky na ochranu utajovaných skutoèností a spôsob ich použitia
5. Štruktúra, pracovné èinnosti a právomoci bezpeènostného manažmentu podnikate¾a

II. Bezpeènostný projekt podnikate¾a
a) Utajované skutoènosti
1. Predpokladaný stupeò utajenia
2. Rozsah práce s oèakávanými utajovanými skutoènos•ami
3. Charakteristika utajovaných skutoèností
4. Miesta výskytu utajovaných skutoèností v podmienkach podnikate¾a
b) Subsystémy zabezpeèenia ochrany utajovaných skutoèností
1. Personálne zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
1.1 možné riziká ohrozenia utajovaných skutoèností z h¾adiska personálnej bezpeènosti
1.2 realizácia bezpeènostnej politiky v oblasti personálnej bezpeènosti
1.3 organizaèné opatrenia a systém kontroly
1.4 èasový plán realizácie (prípadne rozpis finanèných nákladov na jej zabezpeèenie)
1.5 zoznam osôb (s vyznaèením stupòa utajenia), ktoré sa budú u podnikate¾a oboznamova• alebo budú pracova• s utajovanými skutoènos•ami, prípadne ich budú vytvára•
2. Objektové a fyzické zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
2.1 možné riziká ohrozenia utajovaných skutoèností z h¾adiska objektovej a fyzickej bezpeènosti
2.2 realizácia bezpeènostnej politiky v oblasti objektovej a fyzickej bezpeènosti (navrhované prostriedky ob jektovej a fyzickej bezpeènosti a spôsob ich použitia, bezpeènostná dokumentácia fyzickej a objektovej bezpeènosti)
2.3 organizaèné opatrenia a systém kontroly
2.4 èasový plán realizácie a rozpis finanèných nákladov na jej zabezpeèenie
3. Zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností technickými prostriedkami, šifrová ochrana informácií
3.1 možné riziká ohrozenia utajovaných skutoèností z h¾adiska používaných technických prostriedkov a šifrovej ochrany informácií
3.2 realizácia bezpeènostnej politiky v oblasti informaènej bezpeènosti (navrhované prostriedky informaènej
bezpeènosti a spôsob ich použitia, bezpeènostný projekt na technické prostriedky, bezpeènostná dokumentácia k prostriedkom urèeným na šifrovú ochranu informácií)
3.3 organizaèné opatrenia a systém kontroly
3.4 èasový plán realizácie a rozpis finanèných nákladov na jej zabezpeèenie
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4. Administratívne zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
4.1 možné riziká ohrozenia utajovaných skutoèností z h¾adiska administratívnej bezpeènosti
4.2 realizácia bezpeènostnej politiky v oblasti administratívnej bezpeènosti
4.3 zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností v oblasti administratívnej bezpeènosti (navrhované prostriedky administratívnej bezpeènosti a spôsob ich použitia, príslušná dokumentácia)
4.4 organizaèné opatrenia a systém kontroly
4.5 èasový harmonogram realizácie, materiálne a finanèné nároky na jej zabezpeèenie
c) Systém zabezpeèenia ochrany utajovaných skutoèností
1. Riziká ohrozenia systému ochrany utajovaných skutoèností
2. Organizaèné a kontrolné opatrenia systému ochrany utajovaných skutoèností
3. Celkové materiálne, technické a finanèné zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
4. Harmonogram realizácie Bezpeènostného projektu podnikate¾a
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Príloha è. 5
k vyhláške è. 325/2004 Z. z.

Národný bezpeènostný úrad
Budatínska 30, P. O. Box 16, 850 07 Bratislava 57
______________________________________________________________________________________________________________
È. p.:

POVERENIE
na zis•ovanie spôsobilosti zabezpeèi• ochranu utajovaných skutoèností podnikate¾a

Názov podnikate¾a
Pod¾a § 6 ods. 4 vyhlášky Národného bezpeènostného úradu è. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpeènosti poverujem príslušníkov Národného bezpeènostného úradu:

Meno, priezvisko príslušníka, èíslo preukazu NBÚ
vykona• zis•ovanie spôsobu realizácie bezpeènostného projektu v podmienkach podnikate¾a pod¾a § 45 ods. 9 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so žiados•ou o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti.

V Bratislave dòa ............................................

........................................
(riadite¾)
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326
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 28. apríla 2004 è. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz medu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos• 1. júna 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 15/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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327
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 28. apríla 2004 è. 978/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry.
Týmto výnosom sa upravuje výroba, dovoz, manipulácia a uvádzanie do obehu niektorých cukrov.
Výnos nadobúda úèinnos• 1. júna 2004 okrem § 3 ods. 9, ktorý nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 15/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.








        


        
 
   
                 

 
     
    
   
 
 
        
  

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




