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Z Á K O N

zo 4. feb ru ára 2004

o fun go va ní Bez peč nost nej rady Slo ven skej re pub li ky v čase mie ru

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

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon usta no vu je po dro bnos ti fun go va nia
Bez peč nost nej rady Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„Bez peč nost ná rada“) ako po rad né ho or gá nu v čase
mie ru.

§ 2

Pô sob nos� Bez peč nost nej rady

Bez peč nost ná rada v čase mie ru pri
a) vy tvá ra ní a rea li zá cii bez peč nost né ho sys té mu Slo -

ven skej re pub li ky
1. po die¾a sa na ko or di ná cii plá no va cích, prí prav -

ných a rea li zač ných opat re ní v ob las ti bez peč nos -
ti Slo ven skej re pub li ky,

2. po su dzu je ná vr hy plá no va cích, prí prav ných
a rea li zač ných opat re ní v ob las ti bez peč nos ti Slo -
ven skej re pub li ky pred kla da né mi nis ter stva mi,
ostat ný mi ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy,
iný mi or gán mi štát nej sprá vy a or gán mi územ nej
samo sprá vy, vý bor mi Bez peč nost nej rady Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „vý bor“) a svo je sta no vi -
sko k nim pred kla dá vlá de Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „vlá da“),

3. po su dzu je a raz roč ne pred kla dá vlá de na pre ro -
ko va nie sprá vu o bez peč nos ti Slo ven skej re pub li -
ky s ná vrh mi opat re ní na jej za cho va nie; túto
sprá vu pred kla dá vždy, ak tak roz hod ne vlá da,

4. po die¾a sa na vy pra co va ní kon cepč ných do ku -
men tov me dzi re zort né ho cha rak te ru za me ra ných 
na za cho va nie bez peč nos ti Slo ven skej re pub li -
ky,1) kto ré sa pred kla da jú na pre ro ko va nie vlá de,

5. po su dzu je ná vr hy vše obec ne zá väz ných práv nych 
pred pi sov a ná vr hy me dzi ná rod ných zmlúv, kto ré 
sa vz�a hu jú na bez peč nos� a ob ra nu štá tu a svo je
sta no vi sko k nim pred kla dá vlá de,

b) pl ne ní me dzi ná rod ných zá väz kov v ob las ti bez peč -
nos ti
1. po su dzu je a pred kla dá vlá de na pre ro ko va nie ná -

vr hy sú vi sia ce s pl ne ním me dzi ná rod ných zá väz -
kov Slo ven skej re pub li ky v ob las ti bez peč nos ti,

naj mä ná vr hy na vy sie la nie ozbro je ných síl Slo -
ven skej re pub li ky mimo úze mia Slo ven skej re -
pub li ky na úče ly hu ma ni tár nej po mo ci, vo jen -
ských cvi če ní, mie ro vých po zo ro va te¾ ských mi sií
a vo jen ských ope rá cií a na pl ne nie zá väz kov z me -
dzi ná rod ných zmlúv o spo loč nej ob ra ne pro ti na -
pad nu tiu,

2. po su dzu je a pred kla dá vlá de na pre ro ko va nie ná -
vr hy sú vi sia ce s účas �ou Slo ven skej re pub li ky na
čin nos ti za me ra nej na zá chra nu ži vo tov a zdra via
osôb a ochra nu ma jet ku mimo úze mia Slo ven skej 
re pub li ky,

c) vy hod no co va ní bez peč nost nej si tu á cie v Slo ven skej
re pub li ke a vo sve te vy hod no cu je bez peč nost nú si -
tu á ciu v Slo ven skej re pub li ke a vo sve te, naj mä ri zi -
ká ohroz e nia bez peč nos ti štá tu, kto ré môžu vies�
k vzni ku krí zo vej si tu á cie a pred kla dá vlá de ná vr hy
opat re ní na zní že nie ale bo od strá ne nie tých to ri zík,

d) prí pra ve ná vr hov opat re ní na za cho vá va nie bez peč -
nos ti Slo ven skej re pub li ky, na pred chá dza nie krí zo -
vým si tu á ciám, ako aj ná vr hov na rie še nie vznik nu -
tej krí zo vej si tu á cie pre vlá du
1. spo lu pra cu je s ústred ným krí zo vým štábom2) pri

prí pra ve opat re ní na rie še nie krí zo vej si tu á cie,
2. po su dzu je ná vr hy opat re ní na rie še nie krí zo vej si -

tu á cie pred kla da né ústred ným krí zo vým štá bom
vlá de, kto rej pred kla dá sta no vi sko k tým to ná vr -
hom,

3. spo lu pra cu je s bez peč nost ný mi ra da mi kra jov
v ob las ti bez peč nos ti Slo ven skej re pub li ky; po su -
dzu je ná vr hy opat re ní na za cho va nie bez peč nos ti
kra ja a opat re ní na pred chá dza nie krí zo vej si tu á -
cie,3) kto ré jej pred kla dá bez peč nost ná rada kra ja
a pred kla dá ich vlá de,

4. be rie na ve do mie in for má cie o pri ja tých opat re -
niach bez peč nost nou ra dou kra ja v ob do bí krí zo -
vej si tu á cie a pred kla dá ich vlá de; po su dzu je ïal -
šie ná vr hy na jej rie še nie pod ¾a ústav né ho
zákona4) a pred kla dá ich vlá de; ak hro zí ne bez pe -
čen stvo z omeš ka nia, môže bez peč nost ná rada
kra ja pred lo ži� ná vr hy na rie še nie krí zo vej si tu á -
cie vlá de,

5. po su dzu je ná vrh plá nu prá ce Bez peč nost nej rady 
na prí sluš ný rok a pred kla dá ho vlá de na schvá le -
nie do 30. no vem bra pred chá dza jú ce ho ka len dár -
ne ho roka.
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1) Čl. 1 ods. 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu.
2) § 4 ods. 3 písm. b) zá ko na č. 387/2002 Z. z. o ria de ní štá tu v krí zo vých si tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu.
3) Čl. 1 ods. 4 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.
4) Čl. 9 ods. 5 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.



§ 3

Za sa da nie Bez peč nost nej rady

(1) Za sa da nia Bez peč nost nej rady zvo lá va pred se da
Bez peč nost nej rady5) (ïa lej len „pred se da“). Pred se da
môže zvo la� za sa da nie Bez peč nost nej rady aj na ná vrh
kto ré ho ko¾ vek ïal šie ho čle na Bez peč nost nej rady (ïa -
lej len „člen“).

(2) Ak zvo la nie za sa da nia Bez peč nost nej rady na vrh -
ne pre zi dent Slo ven skej re pub li ky, pred se da zvo lá jej
za sa da nie v le ho te pod ¾a ústav né ho zá ko na.6)

(3) Za sa da nia Bez peč nost nej rady sú ne ve rej né.

(4) Na za sa da niach Bez peč nost nej rady sa zú čas tňu -
jú zá stup co via Kan ce lá rie Bez peč nost nej rady Slo ven -
skej re pub li ky.

(5) K jed not li vým bo dom prog ra mu za sa da nia Bez -
peč nost nej rady sa zú čas tňu jú na po zva nie pred se du
pred kla da te lia a spo lu pred kla da te lia ma te riá lov. Na
ná vrh pred kla da te ¾a a so sú hla som pred se da jú ce ho sa
na pre ro kú va ní jed not li vých ma te riá lov môžu zú čast -
ni� oso by, kto ré ma te riál vy pra co va li, ako aj ïal šie oso -
by, kto ré môžu pri spie� k správ ne mu po sú de niu pre ro -
kú va ných vecí.

(6) Pri pre ro kú va ní bo dov prog ra mu, kto rých pred -
me tom sú aj uta jo va né sku toč nos ti,7) pred se da jú ci ob -
me dzí účas� na za sa da ní Bez peč nost nej rady oso bám
uve de ným v od se koch 4 a 5, ak tie to nie sú oso ba mi
opráv ne ný mi oboz na mo va� sa s uta jo va ný mi sku toč -
nos �a mi.

§ 4

Pred se da, pod pred se da a ïal ší
čle no via Bez peč nost nej rady

(1) Pred se da
a) ria di čin nos� Bez peč nost nej rady,
b) zvo lá va, ve die, pre ru šu je a zru šu je za sa da nia Bez -

peč nost nej rady a ur ču je ter mín jej za sa da nia ale bo
jeho po kra čo va nia,

c) na vr hu je prog ram za sa da nia Bez peč nost nej rady,
d) na vr hu je uzne se nia zo za sa da ní Bez peč nost nej

rady,
e) pod pi su je zá zna my zo za sa da ní Bez peč nost nej rady,
f) in for mu je vlá du o prie be hu za sa da nia Bez peč nost -

nej rady a pred kla dá vlá de uzne se nia Bez peč nost nej
rady,

g) po ve ru je pod pred se du vlá dy vý ko nom funk cie pod -
pred se du Bez peč nost nej rady5) (ïa lej len „pod pred -
se da“),

h) vy me nú va a od vo lá va pred se dov vý bo rov a ostat -
ných čle nov vý bo rov na zá kla de schvá le nia Bez peč -
nost nou ra dou.

(2) Pred se du v čase ne prí tom nos ti v roz sa hu jeho
práv a po vin nos tí za stu pu je pod pred se da.

(3) Člen
a) môže na vr ho va� zvo la nie za sa da nia Bez peč nost nej

rady pod ¾a § 3 ods. 1,
b) môže pred kla da� ná vr hy na zme nu ale bo do pl ne nie

prog ra mu za sa da nia Bez peč nost nej rady,
c) môže pred kla da� in for má cie a ïal šie ma te riá ly, kto -

ré sa pre ro kú va jú ale bo sa majú pre ro kú va� na za sa -
da ní Bez peč nost nej rady,

d) môže sa vy jad ro va� k ma te riá lom, kto ré sa pre ro kú -
va jú na za sa da ní Bez peč nost nej rady a za u jí ma�
k nim pí som né sta no vi ská,

e) má prá vo hla so va�.

§ 5

Ma te riál na za sa da nie Bez peč nost nej rady

(1) Ma te riál, kto rý má by� pre ro ko va ný  Bezpečnos -
tnou ra dou, sa Bez peč nost nej rade pred kla dá naj ne -
skôr do sied mich dní pred jej za sa da ním sú čas ne
v  písomnej for me a v elek tro nic kej for me, ak jeho sprí -
stup ne nie nie je v roz po re s oso bit ný mi pred pis mi.8)

(2) Ak vec ne zne sie od klad, môže Bez peč nost ná rada
na zá kla de ná vr hu čle na a so sú hla som pred se da jú ce -
ho pre ro ko va� ma te riál pred lo že ný čle nom ale bo iným
účast ní kom za sa dania (§ 3 ods. 7) pria mo na jej za sa -
da ní.

Vý bo ry

§ 6

Na prí pra vu a pl ne nie svo jich úloh Bez peč nost ná
rada zria ïu je vý bo ry, kto ré sú jej stá ly mi pra cov ný mi
or gán mi.

§ 7

Vý bor pre za hra nič nú po li ti ku

(1) Vý bor pre za hra nič nú po li ti ku pri ko or di ná cii plá -
no va nia opat re ní za me ra ných na za hra nič nú bez peč -
nost nú po li ti ku štá tu
a) po die¾a sa na ko or di ná cii za hra nič nej bez peč nost nej 

po li ti ky štá tu vy ko ná va nej mi nis ter stva mi a ostat -
ný mi ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy,

b) pre ro kú va ná vr hy pred kla da né Bez peč nost nej rade,
kto ré sú vi sia s pl ne ním jej úloh v ob las ti za hra nič nej 
bez peč nost nej po li ti ky štá tu, 

c) vy pra cú va od bor né sta no vi ská vz�a hu jú ce sa na za -
hra nič nú bez peč nost nú po li ti ku štá tu a pred kla dá
ich Bez peč nost nej rade,

d) po su dzu je ná vr hy vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov a me dzi ná rod ných zmlúv, kto ré sa vz�a -
hu jú na za hra nič nú bez peč nost nú po li ti ku štá tu
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5) Čl. 8 ods. 4 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.
6) Čl. 8 ods. 9 písm. a) ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.
7) § 2 písm. a) zá ko na č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
8) Zá kon č. 241/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 418/2002 Z. z.

Zá kon č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o slo bo de in for má cií).



a sú pred lo že né na pre ro ko va nie Bez peč nost nej
rade.

(2) Vy me no va nie pred se du vý bo ru pre za hra nič nú
po li ti ku a jeho od vo la nie na ná vrh mi nis tra za hra nič -
ných vecí Slo ven skej re pub li ky schva ¾u je Bez peč nost -
ná rada. Pred se du vý bo ru pre za hra nič nú po li ti ku vy -
me nú va a od vo lá va pred se da. Pod pred se dom vý bo ru
pre za hra nič nú po li ti ku je člen vý bo ru po ve re ný pred -
se dom vý bo ru pre za hra nič nú po li ti ku; po ve re nie za -
nik ne, ak pred se da vý bo ru pre za hra nič nú po li ti ku po -
ve rí vý ko nom funk cie pod pred se du toh to vý bo ru iné ho
čle na vý bo ru.

(3) Čle nom vý bo ru pre za hra nič nú po li ti ku je Bez -
peč nost nou ra dou schvá le ný a pred se dom vy me no va -
ný zá stup ca
a) Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -

ky,
b) Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky,
c) Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
d) Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky,
e) Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky,
f) Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -

ven skej re pub li ky,
g) Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky,
h) Sprá vy štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej re pub -

li ky,
i) Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du,
j) Kan ce lá rie pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky,
k) Slo ven skej in for mač nej služ by,
l) Ná rod nej ban ky Slo ven ska.

(4) Od vo la nie čle na vý bo ru pre za hra nič nú po li ti ku
schva ¾u je na ná vrh toho or gá nu uve de né ho v od se ku 3, 
kto ré ho zá stup com je ten to člen, Bez peč nost ná rada;
ak Bez peč nost ná rada od vo la nie čle na vý bo ru pre za -
hra nič nú po li ti ku schvá li, pred se da ho od vo lá.

§ 8

Vý bor pre ob ran né plá no va nie

(1) Vý bor pre ob ran né plá no va nie pri ko or di ná cii plá -
no va nia opat re ní za me ra ných na za cho va nie bez peč -
nos ti Slo ven skej re pub li ky
a) po die¾a sa na ko or di ná cii me dzi ná rod nej spo lu prá ce 

v ob las ti ob ran né ho plá no va nia, 
b) po die¾a sa na ko or di ná cii ob ran né ho plá no va nia vy -

ko ná va né ho mi nis ter stva mi a ostat ný mi ústred ný -
mi or gán mi štát nej sprá vy,

c) pre ro kú va ná vr hy pred kla da né Bez peč nost nej rade,
kto ré sú vi sia s pl ne ním jej úloh v ob las ti ob ran né ho
plá no va nia,

d) vy pra cú va od bor né sta no vi ská vz�a hu jú ce sa na ob -
ran né plá no va nie a pred kla dá ich Bez peč nost nej
rade,

e) po su dzu je ná vr hy vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov vz�a hu jú cich sa na ob ran né plá no va nie,
kto ré sú pred lo že né na pre ro ko va nie Bez peč nost nej
rade.

(2) Vy me no va nie pred se du vý bo ru pre ob ran né
 plánovanie a jeho od vo la nie na ná vrh mi nis tra ob ra ny
Slo ven skej re pub li ky schva ¾u je Bez peč nost ná rada.
Pred se du vý bo ru pre ob ran né plá no va nie vy me nú va
a od vo lá va pred se da. Pod pred se dom vý bo ru pre ob ran -
né plá no va nie je člen vý bo ru po ve re ný pred se dom vý -
bo ru pre ob ran né plá no va nie; po ve re nie za nik ne, ak
pred se da vý bo ru pre ob ran né plá no va nie po ve rí vý ko -
nom funk cie pod pred se du toh to vý bo ru iné ho čle na vý -
bo ru.

(3) Čle nom vý bo ru pre ob ran né plá no va nie je Bez -
peč nost nou ra dou schvá le ný a pred se dom vy me no va -
ný zá stup ca
a) Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -

ky,
b) Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky,
c) Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
d) Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky,
e) Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky,
f) Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -

ven skej re pub li ky,
g) Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -

ky,
h) Mi nis ter stva vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo -

ven skej re pub li ky,
i) Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky,
j) Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du,

k) Sprá vy štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej re pub -
li ky,

l) Ná rod nej ban ky Slo ven ska.

(4) Od vo la nie čle na vý bo ru pre ob ran né plá no va nie
schva ¾u je na ná vrh toho or gá nu uve de né ho v od se ku 3, 
kto ré ho zá stup com je ten to člen, Bez peč nost ná rada;
ak Bez peč nost ná rada od vo la nie čle na vý bo ru pre ob -
ran né plá no va nie schvá li, pred se da ho od vo lá.

§ 9

Vý bor pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie

(1) Vý bor pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie pri prí pra ve
a ko or di ná cii opat re ní ci vil né ho nú dzo vé ho plánovania9)
a) po die¾a sa na ko or di ná cii me dzi ná rod nej spo lu prá ce 

v ob las ti ci vil né ho nú dzo vé ho plá no va nia,
b) po die¾a sa na ko or di ná cii ci vil né ho nú dzo vé ho plá -

no va nia vy ko ná va né ho mi nis ter stva mi a ostat ný mi
ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy,

c) pre ro kú va ná vr hy pred kla da né Bez peč nost nej rade,
kto ré sú vi sia s pl ne ním jej úloh v ob las ti ci vil né ho
nú dzo vé ho plá no va nia,

d) vy pra cú va od bor né sta no vi ská vz�a hu jú ce sa na ci -
vil né nú dzo vé plá no va nie a pred kla dá ich Bez peč -
nost nej rade,

e) po su dzu je ná vr hy vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov vz�a hu jú cich sa na ci vil né nú dzo vé plá no -
va nie, kto ré sú pred lo že né na pre ro ko va nie Bez peč -
nost nej rade.

(2) Vy me no va nie pred se du vý bo ru pre ci vil né nú dzo -
vé plá no va nie a jeho od vo la nie na ná vrh mi nis tra vnút -
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9) § 2 písm. d) zá ko na č. 387/2002 Z. z.



ra Slo ven skej re pub li ky schva ¾u je Bez peč nost ná rada.
Pred se du vý bo ru pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie vy me -
nú va a od vo lá va pred se da. Pod pred se dom vý bo ru pre
ci vil né nú dzo vé plá no va nie je člen vý bo ru po ve re ný
pred se dom vý bo ru pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie; po -
ve re nie za nik ne, ak pred se da vý bo ru pre ci vil né nú dzo -
vé plá no va nie po ve rí vý ko nom funk cie pod pred se du
toh to vý bo ru iné ho čle na vý bo ru.

(3) Čle nom vý bo ru pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie je
Bez peč nost nou ra dou schvá le ný a pred se dom vy me no -
va ný zá stup ca
a) Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -

ky,
b) Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky,
c) Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
d) Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky,
e) Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky,
f) Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -

ven skej re pub li ky,
g) Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -

ky,
h) Mi nis ter stva vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo -

ven skej re pub li ky,
i) Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky,
j) Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky,
k) Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky,
l) Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -

li ky,
m) Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -

skej re pub li ky,
n) Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky,
o) Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re pub li ky, 
p) Sprá vy štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej re pub -

li ky,
r) Ná rod nej ban ky Slo ven ska,
s) Zdru že nia miest a obcí Slo ven ska.

(4) Od vo la nie čle na vý bo ru pre ci vil né nú dzo vé plá -
no va nie schva ¾u je na ná vrh toho or gá nu uve de né ho
v od se ku 3, kto ré ho zá stup com je ten to člen, Bez peč -
nost ná rada; ak Bez peč nost ná rada od vo la nie čle na vý -
bo ru pre ci vil né nú dzo vé plá no va nie schvá li, pred se da
ho od vo lá.

§ 10

Vý bor pre ko or di ná ciu spra vo daj ských slu žieb

(1) Vý bor pre ko or di ná ciu spra vo daj ských slu žieb pri 
ko or di ná cii plá no va nia opat re ní za me ra ných na za bez -
pe če nie čin nos ti štát nych or gá nov a špe ciál nych slu -
žieb, kto ré pl nia úlo hy pod ¾a oso bit ných predpisov10)
(ïa lej len „spra vo daj ské služ by“),
a) po die¾a sa na ko or di ná cii spra vo daj ských slu žieb,
b) pre ro kú va ná vr hy pred kla da né Bez peč nost nej rade

v sú vis los ti s pl ne ním úloh na úse ku ko or di ná cie
spra vo daj ských slu žieb,

c) vy pra cú va od bor né sta no vi ská vz�a hu jú ce sa na ko -
or di ná ciu spra vo daj ských slu žieb,

d) po su dzu je ná vr hy vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov vz�a hu jú cich sa na ko or di ná ciu spra vo -
daj ských slu žieb, kto ré sú pred lo že né na pre ro ko va -
nie Bez peč nost nej rade.

(2) Pred se dom vý bo ru pre ko or di ná ciu spra vo daj -
ských slu žieb je pred se da Bez peč nost nej rady. Pod -
pred se dom vý bo ru pre ko or di ná ciu spra vo daj ských
slu žieb je pod pred se da.

(3) Čle nom vý bo ru pre ko or di ná ciu spra vo daj ských
slu žieb je
a) mi nis ter za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky,
b) mi nis ter ob ra ny Slo ven skej re pub li ky,
c) mi nis ter vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
d) ria di te¾ Slo ven skej in for mač nej služ by,
e) ria di te¾ Vo jen ské ho ob ran né ho spra vo daj stva,
f) ria di te¾ Vo jen skej spra vo daj skej služ by,
g) pre zi dent Po li caj né ho zbo ru,
h) ria di te¾ Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du.

§ 11

Za sa da nie vý bo ru

(1) Vý bor pre ro kú va ná vrh plá nu prá ce vý bo ru na
prí sluš ný ka len dár ny rok a do 31. de cem bra pred chá -
dza jú ce ho ka len dár ne ho roka ho pred kla dá na schvá -
le nie Bez peč nost nej rade.

(2) Za sa da nia vý bo ru zvo lá va jeho pred se da a v čase
jeho ne prí tom nos ti pod pred se da vý bo ru.

(3) Vý bor je schop ný uzná ša� sa, ak je prí tom ná nad -
po lo vič ná väč ši na všet kých jeho čle nov.

(4) Vý bor roz ho du je v zbo re; na pri ja tie uzne se nia je
pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč ši ny prí tom ných
čle nov.

§ 12

Pred se da vý bo ru, pod pred se da
vý bo ru a čle no via vý bo ru

(1) Pred se da vý bo ru
a) ria di čin nos� vý bo ru,
b) zvo lá va, ve die, pre ru šu je a zru šu je za sa da nia vý bo -

ru a ur ču je ter mín jeho za sa da nia ale bo jeho po kra -
čo va nia,

c) na vr hu je prog ram za sa da nia vý bo ru,
d) na vr hu je uzne se nia zo za sa da nia vý bo ru,
e) pod pi su je zá zna my zo za sa da nia vý bo ru,
f) in for mu je Bez peč nost nú radu o prie be hu za sa da nia

vý bo ru a pred kla dá jej uzne se nia vý bo ru.

(2) Pred se du vý bo ru v čase ne prí tom nos ti v roz sa hu
jeho práv a po vin nos tí za stu pu je pod pred se da vý bo ru.

(3) Člen vý bo ru
a) môže na vr ho va� zvo la nie za sa da nia vý bo ru,
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10) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 46/1993 Z. z. o Slo ven skej in for mač nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 198/1994 Z. z. o Vo jen skom spra vo daj stve.



b) môže pred kla da� ná vr hy na zme nu ale bo do pl ne nie
prog ra mu za sa da nia vý bo ru,

c) môže pred kla da� in for má cie a ïal šie ma te riá ly, kto -
ré sú ale bo sa majú pre ro kú va� na za sa da ní vý bo ru, 

d) môže sa vy jad ro va� k ma te riá lom, kto ré sa pre ro kú -

va jú na za sa da ní vý bo ru a za u jí ma� k nim aj pí som -
né sta no vi ská,

e) má prá vo hla so va�.

§ 13

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

z  20. feb ru ára 2004,

kto rou sa dopĺňa vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 26/2001 Z. z.,
kto rou sa usta no vu jú typy hno jív, ob sah ri zi ko vých prv kov, pod mien ky od be ru, skla do va nia
a me tó dy skú ša nia hno jív, pes to va te¾ ských sub strá tov a pôd nych po moc ných lá tok v zne ní

vy hláš ky Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 595/2002 Z. z. 

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 17 písm. b) zá ko na č.136/2000 Z. z. o hno ji vách
usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky č. 26/2001 Z. z., kto rou sa usta no vu jú typy
hno jív, ob sah ri zi ko vých prv kov, pod mien ky od be ru,
skla do va nia a me tó dy skú ša nia hno jív, pes to va te¾ ských

sub strá tov a pôd nych po moc ných lá tok v zne ní vy hláš ky
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
č. 595/2002 Z. z.  sa dopĺňa tak to:

V § 13 sa na kon ci pri pá ja táto veta: 
„Du sič nan amón ny s ob sa hom du sí ka 34,4 % mož no

po u ži� na hno je nie až do 30. ap rí la 2004.“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. mar ca 2004.

Zsolt Si mon v. r.
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