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192
ZÁKON
z 1. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

a trestného konania, ako aj údaje získané pri plnení
svojich úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov.39)

Èl. I

(2) Údaje sú súèasou centrálneho informaèného
systému. Centrálny informaèný systém je informaèným systémom verejnej správy.33)

Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008
Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z. a zákona
è. 33/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová Súdny dvor Európskych spoloèenstiev vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Súdny dvor Európskej únie v príslunom tvare.
2. Doterají text § 18 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Vo veciach, v ktorých koná najvyí súd o riadnych
opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam pecializovaného trestného súdu, rozhodujú senáty najvyieho
súdu, ktoré sú zloené výluène zo sudcov, ktorí sú èlenmi
trestnoprávneho kolégia najvyieho súdu. Kadý èlen
trestnoprávneho kolégia najvyieho súdu, ktorý nevyjadrí písomne a pred vznikom èlenstva v senáte pod¾a prvej vety svoj nesúhlas s takýmto èlenstvom, musí by èlenom aspoò v jednom senáte pod¾a prvej vety. Veci sa
senátom pod¾a prvej vety pride¾ujú rovnomerne..
3. V § 71 písm. d) treom bode sa slová centrálny informaèný systém nahrádzajú slovami Centrálny informaèný systém súdnictva (ïalej len centrálny informaèný systém).
4. V § 73 ods. 1 písmeno d) znie:
d) koordináciu nasadzovania informaèných systémov
verejnej správy na súdoch,33).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 2 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 570/2009 Z. z..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 38 znie:

38) § 4 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike..

7. § 79 a 81 znejú:
§ 79
(1) Ministerstvo a súdy spracúvajú pri plnení svojich
úloh informácie, osobné údaje a iné údaje (ïalej len
údaje) týkajúce sa obèianskeho súdneho konania

(3) Prevádzkovate¾om a správcom centrálneho informaèného systému je ministerstvo. Prevádzku, správu
a vývoj centrálneho informaèného systému zabezpeèuje ministerstvo v spolupráci so súdmi.
(4) Údaje, ktoré sú súèasou centrálneho informaèného systému, sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Poskytovanie alebo sprístupòovanie
údajov z centrálneho informaèného systému sa môe
uskutoèòova aj v elektronickej podobe.
§ 80
Údaje z centrálneho informaèného systému vyuívajú
ministerstvo a súdy pri plnení svojich úloh. Údaje z centrálneho informaèného systému ministerstvo a súdy
poskytujú alebo sprístupòujú subjektom, o ktorých tak
ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná (ïalej len príjemca); pri
ich poskytovaní a sprístupòovaní sa postupuje pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov.40)
§ 81
Ministerstvo v spolupráci so súdmi aspoò raz roène
preveruje, èi sú spracúvané osobné údaje naïalej potrebné na plnenie úloh ministerstva a súdov. Ak ministerstvo preverovaním alebo v priebehu spracúvania
osobných údajov zistí, e nie sú potrebné na plnenie
úloh ministerstva a súdov, bezodkladne takéto osobné
údaje zlikviduje alebo anonymizuje..
Poznámky pod èiarou k odkazom 39 a 40 znejú:
39) Napríklad zákon è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
40
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 530/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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8. Za § 82b sa vkladajú § 82c a 82h, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
 Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných
údajov v rámci justiènej spolupráce
v trestnoprávnych veciach
§ 82c
Ustanovenia § 82d a 82h sa pouijú iba v prípadoch,
keï sa osobné údaje prenáajú alebo poskytujú medzi
èlenskými tátmi Európskej únie, orgánmi Európskej
únie alebo orgánmi vytvorenými spoloène èlenskými
tátmi Európskej únie (ïalej len prísluný orgán).
§ 82d
Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných
údajov v rámci justiènej spolupráce v trestnoprávnych
veciach tvoriacich súèas centrálneho informaèného
systému sa vzahuje osobitný predpis,34) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 82e
(1) Ministerstvo a súdy prijímajú potrebné opatrenia,
aby sa neposkytovali a nesprístupòovali osobné údaje, ktoré nie sú pravdivé, úplné alebo aktuálne. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nepravdivých, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, sú ministerstvo a súdy povinné bez zbytoèného odkladu informova vetky prísluné
orgány, ktorým takéto osobné údaje poskytli.
(2) Pri poskytnutí alebo sprístupnení údajov prísluným orgánom sa urèí úèel poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov a pod¾a potreby ïalie obmedzenia spracúvania osobných údajov poskytnutých alebo
sprístupnených príslunému orgánu, ak je to odôvodnené bezpeènosou osôb, základnými záujmami bezpeènosti Slovenskej republiky, prebiehajúcim odha¾ovaním, objasòovaním alebo vyetrovaním trestného èinu
alebo aj zjavnou neprimeranosou alebo neopodstatnenosou vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje.
(3) Obmedzením spracúvania osobných údajov pod¾a
odseku 2 sa rozumie aj urèenie lehoty, po uplynutí ktorej
je príjemca povinný poskytnuté osobné údaje zlikvidova,
blokova alebo preskúma, èi ich naïalej potrebuje.
(4) O kadom poskytnutí alebo sprístupnení osobných
údajov pod¾a § 80 ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam,
ktorý je súèasou centrálneho informaèného systému.
(5) Ak by likvidácia alebo anonymizácia osobných
údajov mohla ohrozi práva a právom chránené záujmy
dotknutej fyzickej osoby, mono osobné údaje blokova;42c) spracúva ich vak mono len na úèel, ktorý zabránil ich likvidácii.
§ 82f
(1) Osobné údaje prijaté od prísluného orgánu
môu ministerstvo a súdy spracúva okrem úèelu, na
ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené, aj na úèel
a) stíhania iných trestných èinov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
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b) výkonu trestu,
c) iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného èinu alebo s výkonom trestu,
d) predchádzania bezprostredného a závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e) vymedzený v súhlase èlenského tátu Európskej
únie, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby,
f) ich ïalieho historického, vedeckého alebo tatistického spracúvania.42d)
(2) Ak prísluný orgán poskytne alebo sprístupní
osobné údaje bez poiadania, ministerstvo alebo súd
preverí, èi sú tieto údaje potrebné na úèel, na ktorý boli
poskytnuté alebo sprístupnené. Ak prísluný orgán
poskytne nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, musia sa tieto bezodkladne opravi, zlikvidova alebo zablokova.
(3) Na iados prísluného orgánu ho ministerstvo
alebo súd oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých
alebo sprístupnených osobných údajov.
(4) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a odseku 1
sa vzahuje tento zákon a osobitný predpis;34) tým nie je
dotknuté právo prísluného orgánu urèi obmedzenia
spracovania týchto osobných údajov. Ak o to prísluný
orgán poiada, ministerstvo a súdy neinformujú dotknutú fyzickú osobu o zhromaïovaní alebo spracúvaní
ním poskytnutých alebo sprístupnených osobných
údajov bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
§ 82g
(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od prísluného orgánu mono poskytnú alebo
sprístupni tretím tátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie trestným èinom,
ich vyetrovanie, odha¾ovanie alebo stíhanie alebo
na výkon trestov,
b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci
medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie
trestným èinom, ich vyetrovanie, odha¾ovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c) prísluný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich ïalím poskytnutím alebo sprístupnením
orgánom v treom táte a
d) dotknutý tretí tát alebo medzinárodný orgán zaruèí
primeranú úroveò ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.42e)
(2) Poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov bez súhlasu prísluného orgánu pod¾a odseku 1
písm. c) je prípustné, len ak je nevyhnutné na to, aby sa
predilo bezprostrednému a závanému ohrozeniu verejnej bezpeènosti alebo záujmov èlenského tátu Európskej únie alebo tretieho tátu, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získa vèas; tento spôsob poskytnutia
alebo sprístupnenia osobných údajov musí by príslunému orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
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§ 82h
(1) Osobné údaje prijaté od prísluného orgánu mono poskytnú alebo sprístupni osobám, ktoré nie sú
orgánmi verejnej moci, ak prísluný orgán, od ktorého
sa údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením, ich poskytnutiu alebo sprístupneniu nebránia práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby a s prihliadnutím na okolnosti prípadu je
poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné v záujme
a) plnenia úloh ministerstva alebo súdu ustanovených
zákonom,
b) predchádzania trestným èinom, ich vyetrovaniu,
odha¾ovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov alebo
c) predchádzania bezprostredného a závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku.
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(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo na
prístup k súdnemu spisu vo svojich veciach pod¾a § 3
ods. 8..
Poznámky pod èiarou k odkazom 42c a 42e znejú:

42c)§ 4 ods. 1 písm. f) zákona è. 428/2002 Z. z.
42d
) § 6 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005
Z. z.
42e
) § 23 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005
Z. z..

9. Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý znie:
§ 101d
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
10. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha k zákonu è. 757/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008)..
Èl. II
Zákon è. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z., zákona è. 393/2008 Z. z. a zákona è. 491/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) sluobný preukaz prísluníka Slovenskej informaènej sluby..
2. V § 32 ods. 2 sa slová § 22 písm. k) nahrádzajú
slovami § 22 ods. 1 písm. m).
3. V § 32a ods. 2 sa za slovom úloh vypúa èiarka
a slovo ktoré.
4. V § 35b ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo poskytuje vkladajú slová a sprístupòuje.
5. V § 35b ods. 4 písm. k) sa slová § 35e ods. 5 nahrádzajú slovami § 35ga a 35gc.
6. V § 35b odsek 6 znie:
(6) Vojenská polícia je povinná pri poskytnutí osobných údajov prija opatrenia na zabránenie poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovo¾ujú, pri poskytovaní alebo sprístupòovaní osobných
údajov Vojenská polícia pripojí dostupné informácie,
ktoré príjemcovi osobných údajov umonia posúdi
mieru ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spo¾ahlivosti. Ak Vojenská polícia prijala osobné údaje bez vyiadania, preverí, èi sú tieto údaje potrebné na úèel, na
ktorý boli poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu alebo
sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, Vojenská
polícia je povinná bez zbytoèného odkladu informova

príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné
údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bola Vojenská polícia informovaná, e jej boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo osobné
údaje jej boli poskytnuté nezákonne, Vojenská polícia
tieto osobné údaje bez zbytoèného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak boli takéto osobné údaje prijaté pod¾a
§ 35ga ods. 1, Vojenská polícia ich bezodkladne opraví,
zlikviduje alebo zablokuje..
7. Nadpis § 35e znie: Poskytovanie a sprístupòovanie osobných údajov.
8. V § 35e ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo poskytuje vkladajú slová alebo sprístupòuje a v písmenách b) a c) sa za slovo poskytnutie vkladajú slová
alebo sprístupnenie.
9. V § 35e ods. 2 sa za slovo poskytne vkladajú
slová alebo sprístupní, za slovo poskytnú sa vkladajú slová alebo sprístupni a za slovo poskytli sa
vkladajú slová alebo sprístupnili.
10. Za § 35g sa vkladajú § 35ga a 35ge, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 35ga
Výmena informácií a osobných údajov s èlenskými
tátmi Európskej únie na úèely trestného konania
(1) Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh na
úèely trestného konania iada a prijíma informácie
a osobné údaje od orgánu èlenského tátu Európskej
únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie
trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov
a vyetrovanie trestných èinov (ïalej len orgán èlenského tátu) alebo z informaèného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odha¾ovanie
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trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov,
vyetrovanie trestných èinov a výkon trestov.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská
polícia prijala od orgánu èlenského tátu, poskytnuté
s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Vojenská polícia touto podmienkou viazaná.
(3) Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupòuje na
úèely predchádzania a odha¾ovania trestných èinov,
zisovania páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania
trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného
údaja sa pomôe pri predchádzaní a odha¾ovaní
trestných èinov, zisovaní páchate¾a trestného èinu
a vyetrovaní trestného èinu, pre ktorý mono vyda
európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia
do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.5j)
(4) Na iados o informácie a osobné údaje Vojenská
polícia odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o inú iados ne pod¾a
písmen a) a b).
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, Vojenská polícia poskytne iadate¾ovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4 písm. a),
nesmie predåenie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie a osobných údajov presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú alebo sprístupni orgánu èlenského tátu,
bol získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal
súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská
polícia na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora,
na základe súhlasu alebo príkazu ktorého bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola
informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu èlenského tátu, Vojenská polícia
mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú alebo sprístupni orgánu èlenského tátu,
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získala Vojenská polícia od iného èlenského tátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie
alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas
èlenského tátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú alebo
sprístupni orgánu èlenského tátu, získala Vojenská
polícia od tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie, a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto
tátu, Vojenská polícia o tento súhlas poiada.
(9) Vojenská polícia môe odmietnu poskytnutie
alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja
pod¾a odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania, vyetrovania trestného èinu alebo výkonu
trestu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(11) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 35gb
Ochrana osobných údajov pri ich výmene
s èlenskými tátmi Európskej únie
na úèely trestného konania
(1) Vojenská polícia na úèely overenia zákonnosti
spracúvania osobných údajov prijatých pod¾a § 35ga
vrátane vnútornej kontroly a zabezpeèenia integrity
a bezpeènosti osobných údajov vedie dokumentáciu
o kadom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2) Vojenská polícia môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 35ga ods. 1 ïalej spracúva na iné úèely, ne na ktoré
sa poskytli, len ak ide o
a) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov, výkon trestov,
b) trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisí s predchádzaním a odha¾ovaním trestných èinov, zisovaním páchate¾ov
trestných èinov, vyetrovaním trestných èinov, výkonom trestov,
c) predchádzanie bezprostrednému a vánemu ohrozeniu verejnej bezpeènosti,
d) historické, tatistické alebo vedecké úèely, ak tieto
údaje anonymizuje,
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e) len s predchádzajúcim súhlasom orgánu èlenského
tátu, ktorý tieto osobné údaje poskytol, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3) Vojenská polícia môe poiada príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje pod¾a
§ 35ga ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak
orgán èlenského tátu, ktorý poskytol Vojenskej polícii
osobné údaje pod¾a § 35ga ods. 1, poiada Vojenskú políciu o informáciu, ako tieto osobné údaje spracúva,
Vojenská polícia je povinná jeho iadosti vyhovie.
(4) Vojenská polícia je oprávnená pri poskytnutí
osobných údajov pod¾a § 35ga ods. 3 poiada orgán
èlenského tátu, aby neinformoval dotknutú osobu
o spracúvaní týchto osobných údajov.
(5) Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje
podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných
údajov, Vojenská polícia tieto podmienky uvedie pri ich
poskytnutí pod¾a § 35gd ods. 3.
(6) Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých pod¾a
§ 35ga ods. 1 zistí, e osobné údaje nie sú potrebné na
plnenie jej úloh, bez zbytoèného odkladu tieto údaje
zlikviduje alebo anonymizuje.
(7) Vojenská polícia môe pri poskytovaní osobných
údajov pod¾a § 35ga ods. 3 príjemcovi urèi lehotu, po
uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidova, zablokova alebo overi, èi sú pre neho ïalej potrebné.
(8) Ak Vojenská polícia spracúva osobné údaje prijaté
pod¾a § 35ga ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s lehotou, po
uplynutí ktorej musia by tieto údaje zlikvidované, zablokované alebo overené, èi sú na plnenie úloh ïalej potrebné, je
Vojenská polícia touto lehotou viazaná; lehota na likvidáciu
alebo zablokovanie pod¾a tohto odseku neplynie, ak sú
osobné údaje potrebné na úèely prebiehajúceho vyetrovania trestného èinu alebo výkonu trestov. Ak orgán èlenského tátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu pod¾a prvej
vety neuviedol, pouije sa ustanovenie § 35b ods. 8 a 9.
§ 35gc
Ïalie poskytovanie a sprístupòovanie osobných
údajov prijatých z èlenských tátov Európskej únie
(1) Vojenská polícia môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 35ga ods. 1 poskytnú alebo sprístupni osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim
súhlasom orgánu èlenského tátu, ktorý jej osobné
údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby alebo ak je takéto poskytnutie
alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a) plnenie úloh pod¾a osobitného zákona,5k)
b) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov, výkon trestov,
c) predchádzanie bezprostrednému a závanému
ohrozeniu verejnej bezpeènosti, alebo
d) predchádzanie vánemu porueniu práv fyzických osôb.
(2) Vojenská polícia pouèí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej poskytla osobné údaje pod¾a
odseku 1, e ich môe spracúva len na úèel, na ktorý
jej boli poskytnuté.
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(3) Vojenská polícia môe osobné údaje, ktoré prijala
pod¾a § 35ga ods. 1, poskytnú alebo sprístupni tretím
tátom alebo medzinárodným orgánom, ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie a odha¾ovanie
trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov, výkon trestov,
b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov, výkon trestov,
c) orgán èlenského tátu, od ktorého osobné údaje prijala, vyjadril súhlas s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov a
d) dotknutý tretí tát alebo medzinárodný orgán zaruèí
primeranú úroveò ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov.
(4) Vojenská polícia môe osobné údaje, ktoré prijala
pod¾a § 35ga ods. 1, poskytnú alebo sprístupni orgánom tretích tátov alebo medzinárodným orgánom aj
bez predchádzajúceho súhlasu orgánu èlenského tátu, od ktorého tieto osobné údaje prijala, len na úèely
predchádzania bezprostrednému a závanému ohrozeniu verejnej bezpeènosti èlenského tátu alebo tretieho
tátu alebo ohrozeniu základných záujmov èlenského
tátu, a ak predchádzajúci súhlas nemono získa
vèas. Orgán èlenského tátu oprávnený na vydanie
predchádzajúceho súhlasu musí by o tejto skutoènosti bez zbytoèného odkladu informovaný.
(5) Vojenská polícia môe osobné údaje, ktoré prijala
pod¾a § 35ga ods. 1, poskytnú alebo sprístupni orgánom tretích tátov alebo medzinárodným orgánom, ktoré nezaruèujú poadovanú úroveò ochrany, ak orgány
tretích tátov alebo medzinárodné orgány poskytnú iné
primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby
alebo z dôvodu iného dôleitého verejného záujmu.
§ 35gd
Uplatòovanie práva dotknutej osoby
(1) Kadá fyzická osoba, ktorá hodnoverným spôsobom preukáe svoju totonos5l) (ïalej len dotknutá
osoba), má právo písomne poiada Vojenskú políciu o
a) poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jej osobe
Vojenská polícia spracúva,
b) poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jej osobe
a komu Vojenská polícia poskytla alebo sprístupnila,
c) opravu, doplnenie, aktualizáciu, likvidáciu alebo
blokovanie osobných údajov prijatých pod¾a § 35ga
ods. 1 o svojej osobe.
(2) Vojenská polícia dotknutej osobe poskytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch do 30 dní od
doruèenia písomnej iadosti; takúto informáciu poskytne v rozsahu, ktorým neohrozí plnenie svojich úloh.
(3) Vojenská polícia neposkytne informáciu pod¾a
odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ak
a) by to mohlo ohrozi prebiehajúce objasòovanie skutoèností týkajúcich sa trestného èinu, priestupku
alebo iného správneho deliktu,
b) je to dôleité na predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov,
vyetrovanie trestných èinov, výkon trestov,
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c) je to nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany verejného
poriadku a bezpeènosti tátu, alebo
d) je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo na
ochranu práv a slobôd iných,
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.5m)
(4) Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe
informáciu o tom, aké osobné údaje prijaté od orgánu
èlenského tátu pod¾a § 35ga ods. 1 o nej spracúva, ak
tento orgán poiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov.
(5) Ak Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe
informáciu pod¾a odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto
informáciu obmedzí, písomne jej oznámi túto skutoènos do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti o poskytnutie informácie. Vojenská polícia v písomnom
oznámení uvedie dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak Vojenská polícia dotknutej osobe
neposkytne alebo obmedzí informáciu z dôvodov uvedených v odseku 3, v písomnom oznámení uvedie ako
dôvod odkaz na toto ustanovenie. Vojenská polícia
dotknutú osobu pouèí o monosti preetrenia oznámenia pod¾a osobitného zákona.5m)
(6) Vojenská polícia na základe písomnej iadosti
dotknutej osoby bezodkladne opraví nesprávne a neaktuálne osobné údaje, doplní neúplné osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje, o èom informuje dotknutú osobu.
(7) Vojenská polícia namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých pod¾a § 35ga ods. 1 tieto
osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpeèenie ochrany práv dotknutej osoby. V iadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukáza, e blokovanie osobných údajov je nevyhnutné
na zabezpeèenie ochrany jej práv. Blokované osobné
údaje sa ïalej spracúvajú len na úèel, ktorý zabránil
ich likvidácii.
(8) Ak dotknutá osoba poprie správnos, úplnos alebo
aktuálnos niektorého z osobných údajov a ak nie je moné
presvedèi sa o jeho správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti,
Vojenská polícia môe takýto osobný údaj oznaèi. Oznaèenie nebráni ïaliemu spracúvaniu osobných údajov.
(9) Ak Vojenská polícia iadosti pod¾a odseku 1
písm. c) vyhovie, oznámi to dotknutej osobe v rozsahu,
ktorý neohrozí plnenie jej úloh.
(10) Ak Vojenská polícia iadosti pod¾a odseku 1
písm. c) nevyhovie, písomne to oznámi dotknutej osobe
do 30 dní od jej doruèenia a súèasne uvedie dôvody nevyhovenia. Zároveò dotknutú osobu pouèí o monosti
preskúma jej postup pod¾a osobitného zákona.5n)
(11) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 10 sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.2i)
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§ 35ge
Zriaïovanie informaèných
systémov Vojenskej polície
Ministerstvo je povinné prerokova s Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informaèného systému
a) na spracúvanie osobných údajov, ktoré odha¾ujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboenské alebo filozofické presvedèenie, èlenstvo v odborových organizáciách a osobné údaje týkajúce sa
zdravia alebo pohlavného ivota,
b) v ktorom by pri spracúvaní osobných údajov vzh¾adom na pouívanie nových technológií, mechanizmov alebo postupov mohlo dôjs k porueniu základných práv a slobôd dotknutej osoby, najmä jej
práva na súkromie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5j a 5n znejú:

5j) § 4 ods. 4 zákona è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze.
5k
) Trestný poriadok.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
5l
) Napríklad zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 445/2008 Z. z.
5m
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
5n
) § 45 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z..

11. Doterají text § 36 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) tát zodpovedá za kodu7aa) spôsobenú Vojenskou políciou, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých,
nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré boli Vojenskej polícii poskytnuté alebo sprístupnené
od orgánu èlenského tátu uvedeného v § 35ga.
(3) Náhradu kody poskytne v zastúpení tátu ministerstvo. Ministerstvo poaduje úhradu nákladov od
orgánu èlenského tátu uvedeného v § 35ga, ak uhradilo kodu pod¾a odseku 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

12. § 38 sa vypúa.
13. § 38a znie:
§ 38a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
14. Príloha vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386,
29. 12. 2006).
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2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných
v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008)..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1999 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 178/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z. a zákona
è. 151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: a to
spravidla utajeným spôsobom.
2. V § 8 sa na konci pripája táto veta: Sluobný preukaz je verejná listina..
3. Doterají text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Prísluník pri preukazovaní svojej príslunosti
pod¾a odseku 1 nie je povinný oznámi svoje meno,
priezvisko, funkciu ani hodnos a nesmie sluobný preukaz vyda z rúk; na poiadanie poskytne na nahliadnutie iba prednú stranu sluobného preukazu..
4. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má informaèná sluba právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov
z informaèných systémov orgánov verejnej moci; tieto
údaje sa poskytujú a sprístupòujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto
osoby neinformujú..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
5. V § 15 ods. 3 sa slová pokia¾ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými veobecne záväznými právnymi
predpismi nahrádzajú slovami ak osobitný zákon neustanovuje inak.
6. § 17 znie:
§ 17
(1) Informaèná sluba je na úèely plnenia úloh pod¾a
tohto zákona alebo osobitného zákona v rozsahu svojej
pôsobnosti oprávnená vytvára a prevádzkova informaèné systémy a spracúva v nich osobné údaje fyzických osôb a údaje o veciach alebo skutoènostiach, ktoré priamo súvisia s plnením úloh pod¾a tohto zákona
alebo úloh pod¾a osobitných zákonov, a v tomto rozsahu
je oprávnená vies informaèné systémy a evidencie takýchto údajov.
(2) Údaje o správaní osoby mladej ako 14 rokov nesmú by ukladané do evidencií.
(3) Informaèná sluba zabezpeèí ochranu osobných
údajov spracúvaných v jej informaèných systémoch
a evidenciách pred vyzradením, zneuitím, pokodením,
neoprávneným znièením, odcudzením alebo stratou.
(4) Ak je to nevyhnutné, informaèná sluba je oprávnená pri plnení úloh pod¾a § 2 ods. 1, 2, 4 a na úèely

spolupráce pod¾a § 1 ods. 3 a § 16 spracúva osobitné
kategórie osobných údajov v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu.2)
(5) Informaèná sluba je oprávnená spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie úloh pod¾a tohto zákona bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby, získava ich
z verejne dostupných informaèných zdrojov, alebo získava ich pod krytím iným spôsobom alebo inou èinnosou. Ak si to vyaduje plnenie jej úloh, môe informaèná sluba vytvorené informaèné systémy
a evidencie úèelne zdruova alebo rozde¾ova.
(6) Ak údaje uchovávané v evidenciách u nie sú na
plnenie ustanovených úloh potrebné, alebo ak je na to
iný zákonný dôvod, je informaèná sluba oprávnená
tieto údaje uloi spôsobom, ktorý zabráni kadému,
okrem súdu, v prístupe k nim.
(7) Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môe by pouitý len na úèely pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona.2a)
(8) Riadite¾ upraví interným predpisom podrobnosti
o informaèných systémoch a evidenciách, najmä o
a) ich ochrane,
b) oprávnenosti prístupu k nim,
c) sprístupòovaní a poskytovaní údajov z nich,
d) rozsahu, spôsobe a lehote znièenia údajov v informaèných systémoch a evidenciách informaènej
sluby.
(9) Na spracúvanie osobných údajov informaènou
slubou, na evidencie a informaèné systémy informaènej sluby a na sprístupòovanie údajov z nich sa nevzahujú osobitné predpisy.2b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:

2) § 8 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2a
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, Trestný poriadok.
2b
) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996
Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z.,
zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona
è. 48/2002 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 155/2003 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 537/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 255/2006 Z. z., zákona è. 25/2007 Z. z., zákona
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è. 247/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 495/2009
Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z. a zákona è. 547/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 1 sa slová alebo zápisnice nahrádzajú
slovami alebo zapísania výsledkov úkonov.
2. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní
vysvetlenia a záznam o úkone pri objasòovaní priestupku musia by spísané ihneï po predvedení osoby..
3. V § 17 ods. 4 sa za slovom stíhania vypúa èiarka a slová a ak ide o priestupok, nebezpeèenstvo postihu za priestupok.
4. V § 20a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej
republiky alebo na úèel urèenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, e ide o maloletého cudzinca.
5. V § 21 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného
tátu a v druhej vete sa za slovo Policajt vkladá slovo
neodkladne.
6. V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Zaistenú vec, po ktorej pátra
polícia iného tátu, odovzdá policajt polícii iného tátu.
Ak si prísluný orgán èinný v trestnom konaní, orgán
prísluný na prejednanie priestupku alebo polícia iného tátu zaistenú vec neprevezme, postupuje sa pod¾a
odsekov 3 a 12..
7. V § 69 ods. 1 sa slová osobitného zákona nahrádzajú slovami osobitného predpisu.
8. V § 69 ods. 4 sa za slová osobitného predpisu;27b)
vkladajú slová iným orgánom alebo osobám a do zahranièia pod¾a § 69d a 69da a a za slovom zákona sa vypúajú èiarka a slová a do zahranièia pod¾a § 69d ods. 5.
9. V § 69 odsek 5 znie:
(5) Policajný zbor prijíma opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupòovali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, a ak je to moné,
pred ich poskytnutím alebo sprístupnením overuje ich
správnos, úplnos a aktuálnos. Ak to okolnosti dovo¾ujú, Policajný zbor k poskytovaným a sprístupòovaným osobným údajom pripojí dostupné informácie,
ktoré umonia príjemcovi posúdi ich mieru správnosti,
úplnosti, aktuálnosti a spo¾ahlivosti. Nepravdivé osobné údaje Policajný zbor nemôe poskytova a sprístupòova; neoverené osobné údaje Policajný zbor musí pri
poskytovaní alebo sprístupòovaní takto oznaèi a musí
uvies mieru ich spo¾ahlivosti. Ak Policajný zbor neoprávnene poskytne alebo sprístupní osobné údaje alebo poskytne alebo sprístupní nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje, je povinný bez zbytoèného
odkladu informova a iada vetkých príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli alebo sprístupnili, aby ich bezodkladne opravili, doplnili,
zlikvidovali alebo blokovali. Poiadaní príjemcovia sú
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povinní iadosti Policajného zboru vyhovie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.27ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27ba znie:

27ba) Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení zákona è. 256/1999 Z. z..

10. V § 69 ods. 7 sa za slovo zlikviduje vkladá èiarka
a pripájajú tieto slová blokuje alebo anonymizuje.
11. § 69 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré
boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou, po uplynutí ktorej sa musia poskytnuté alebo sprístupnené osobné
údaje zlikvidova, blokova alebo preveri, èi sú na plnenie úloh Policajného zboru naïalej potrebné, je Policajný
zbor touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v èase uplynutia lehoty sú poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje potrebné na prebiehajúce predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných
èinov, vyetrovanie trestných èinov, stíhanie trestných
èinov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní.
(14) O kadom poskytnutí a sprístupnení osobných
údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu na úèely
overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov,
vnútornej kontroly a zabezpeèenia ochrany a bezpeènosti osobných údajov..
12. V § 69a ods. 1 za slovami páchate¾ov trestných
èinov sa slovo a nahrádza èiarkou a za slovami vyetrovaní trestných èinov sa vkladá èiarka a slová stíhaní trestných èinov a výkone rozhodnutí v trestnom
konaní.
13. § 69a sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané pod¾a odsekov 1 a 6 ïalej spracúva aj na iný úèel,
ak to je zluèite¾né s úèelom, na ktorý sa zhromadili,
a ak spracúvanie je na tento iný úèel potrebné a primerané. Policajný zbor môe osobné údaje spracúvané
pod¾a odsekov 1 a 6 a osobné údaje, ktoré anonymizoval,
spracúva na historické, tatistické alebo vedecké úèely..
14. V § 69b ods. 1 písm. b) sa nad slovom údajov vypúa odkaz 27c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27c sa vypúa.
15. § 69c vrátane nadpisu znie:
§ 69c
Informovanie o osobných údajoch, oprava
nesprávnych osobných údajov, doplnenie
neúplných osobných údajov, likvidácia
nepravdivých alebo nepotrebných osobných
údajov a blokovanie osobných údajov
(1) Kadý, kto hodnoverným spôsobom9) preukáe svoju totonos, má právo písomne poiada Policajný zbor
a) o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Policajný zbor spracúva o jeho osobe,
b) o poskytnutie informácie, aké osobné údaje a komu
boli poskytnuté alebo sprístupnené,
c) o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie
neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo
o blokovanie osobných údajov o jeho osobe;
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d) ak sa osobné údaje spracúvajú pod¾a osobitného
predpisu,27da) o poskytnutie informácie týkajúcej sa
ich pôvodu a úèelu spracúvania.
(2) Policajný zbor je povinný bezplatne iadate¾ovi
odpoveda do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti.
(3) Policajný zbor je oprávnený poiada toho, komu
poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, aby bez predchádzajúceho súhlasu Policajného zboru neinformoval
dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(4) Ak je Policajný zbor poiadaný o poskytnutie
informácie pod¾a odseku 1 a osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu èlenského tátu
Európskej únie (ïalej len orgán èlenského tátu)
oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov, stíhanie trestných èinov
a výkon rozhodnutí v trestnom konaní alebo od orgánu
èlenského tátu s podmienkou, aby dotknutá osoba
nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez
jeho súhlasu, Policajný zbor poskytne takejto osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim súhlasom orgánu èlenského tátu, ktorý
osobné údaje poskytol alebo sprístupnil.
(5) Policajný zbor na základe písomnej iadosti dotknutej osoby bezplatne a bezodkladne opraví nesprávne
osobné údaje, doplní neúplné osobné údaje, zlikviduje
nepravdivé alebo nepotrebné osobné údaje alebo blokuje osobné údaje vzahujúce sa na dotknutú osobu.
Policajný zbor namiesto opravy nesprávnych osobných
údajov, doplnenia neúplných osobných údajov alebo
likvidácie nepravdivých alebo nepotrebných osobných
údajov osobné údaje blokuje, ak je to potrebné na zabezpeèenie ochrany práv dotknutej osoby. V iadosti
o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukáza, e blokovanie je nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany svojich práv. Ak dotknutá osoba poprie
správnos niektorého z osobných údajov a ak nie je
moné presvedèi sa o jeho správnosti, môe Policajný
zbor takýto osobný údaj oznaèi. Oznaèenie nebráni
ïaliemu spracúvaniu osobných údajov.
(6) Policajný zbor alebo ministerstvo dotknutej osobe
pri zistení nesprávnych osobných údajov oznámi, e
ich opravil, pri zistení neúplných osobných údajov, e
ich doplnil, pri zistení nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov, e ich zlikvidoval alebo e nesprávne, neúplné, nepravdivé alebo nepotrebné osobné
údaje blokoval, a v ostatných prípadoch iadate¾ovi
oznámi, e jeho iados sa preverila. Policajný zbor poskytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných
osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie
úloh Policajného zboru.
(7) Policajný zbor neposkytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu o spracúvaných osobných údajoch, ak
a) môe dôjs k ovplyvòovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo etrenia,
b) môe dôjs k ovplyvòovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odha¾ovaní trestných èinov, zisovaní páchate¾ov trestných èinov, vyetrovaní trestných èi-
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nov, stíhaní trestných èinov a výkone rozhodnutí
v trestnom konaní,
c) je to nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany verejného
poriadku alebo bezpeènosti tátu,
d) je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo
práv a slobôd iných osôb,
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.27db)
(8) Ak Policajný zbor neposkytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu
o spracúvaných osobných údajoch, je povinný to bezplatne iadate¾ovi písomne oznámi najneskôr do
30 dní od doruèenia písomnej iadosti o poskytnutie informácie. Policajný zbor uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia informácie o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzenia informácie o spracúvaných
osobných údajoch; to neplatí, ak sa dotknutej osobe
neposkytnú informácie o spracúvaných osobných údajoch alebo sa obmedzia informácie o spracúvaných
osobných údajoch pod¾a odseku 7. Policajný zbor je zároveò povinný pouèi iadate¾a o monosti preetrenia
oznámenia o neposkytnutí informácie alebo poskytnutí
obmedzenej informácie pod¾a osobitného zákona.27db)
(9) Ak Policajný zbor odmietne vyhovie iadosti
o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o ich blokovanie, je povinný odmietnutie bezplatne iadate¾ovi
písomne oznámi do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti o poskytnutie informácie. Policajný zbor je zároveò povinný pouèi iadate¾a o monosti preetrenia
oznámenia o odmietnutí jeho iadosti pod¾a osobitného
zákona.27dc)
(10) Policajný zbor je oprávnený spracúva kópie dokladov a dokumentov, ktoré iadate¾ poskytol Policajnému zboru na preukázanie opodstatnenosti svojej iadosti pod¾a odseku 1.
(11) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 9 sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.10).
Poznámky pod èiarou k odkazom 27da a 27dc znejú:

27da) Èl. 31 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna
2008 o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji
proti terorizmu a cezhraniènej trestnej èinnosti (Ú. v. EÚ
L 210, 6. 8. 2008).
27db
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
27dc
) § 45 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005
Z. z..

16. § 69d vrátane nadpisu znie:
§ 69d
Poskytovanie a sprístupòovanie osobných údajov
(1) Policajný zbor poskytuje a sprístupòuje osobné
údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné
údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo
sprístupnenie súhlas,
c) je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov
nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného
poriadku alebo
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d) to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

d) predchádzanie závanému porueniu práv fyzických osôb.

(2) Policajný zbor na základe písomnej iadosti poskytne èlenskému tátu Európskej únie osobné údaje
o osobe, ktoré môu by dôleité na posúdenie, èi táto
osoba nepredstavuje nebezpeèenstvo pre jeho verejný
poriadok alebo bezpeènos. Policajný zbor poskytne
osobné údaje najneskôr do dvoch mesiacov od doruèenia písomnej iadosti.

(9) Policajný zbor pouèí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, o tom, e
ich môu spracúva len na úèel, na ktorý im boli poskytnuté alebo sprístupnené.

(3) Policajný zbor poskytne alebo sprístupní pod¾a
odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej iadosti alebo zmluvy, ktoré musia obsahova
úèel, na aký sa majú osobné údaje poskytnú alebo
sprístupni; ak o poskytnutie iada Slovenská informaèná sluba, úèel, na ktorý sa majú osobné údaje
poskytnú alebo sprístupni, sa v iadosti neuvádza.
Osobné údaje pod¾a odseku 1 písm. c) môe Policajný
zbor poskytnú alebo sprístupni iným orgánom alebo
osobám aj bez predchádzajúcej písomnej iadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch dní po odpadnutí prekáky, ktorá bránila doruèeniu písomnej iadosti,
predloi písomnú iados Policajnému zboru.
(4) K poskytovaným a sprístupòovaným osobným
údajom musia by pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov èinných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(5) Príjemca údajov pod¾a odsekov 1 a 4 je oprávnený spracúva osobné údaje na iný úèel, ne na aký sa
poskytli alebo sprístupnili, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru; to neplatí, ak sa úèel v iadosti neuvádza. Ak je príjemca údajov pod¾a odsekov 1
a 4 Policajným zborom poiadaný o informáciu, ako je
nakladané s týmito údajmi, je povinný do 14 dní písomne informova Policajný zbor.
(6) Do zahranièia mono poskytova a sprístupòova
osobné údaje i bez písomnej iadosti, ak tak ustanovuje
zákon, osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7) Policajný zbor môe pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo osobám urèi
lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné
údaje zlikvidova, blokova alebo preveri, èi sú pre
neho naïalej potrebné.
(8) Policajný zbor môe osobné údaje prijaté od orgánu èlenského tátu poskytnú alebo sprístupni osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu èlenského tátu, ktorý
osobné údaje poskytol alebo sprístupnil, ak poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nie je v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je toto poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné na
a) splnenie úlohy pod¾a zákona,
b) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov, stíhanie trestných èinov a výkon
rozhodnutí v trestnom konaní,
c) predchádzanie bezprostrednému závanému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpeènosti tátu
alebo

(10) Èlenským tátom Európskej únie pod¾a odseku 2
sa rozumie aj iný zmluvný tát Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a vajèiarska konfederácia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27dd znie:

27dd) Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008
o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji proti
terorizmu a cezhraniènej trestnej èinnosti (Ú. v. EÚ L 210,
6. 8. 2008)..

17. § 69da vrátane nadpisu znie:
§ 69da
Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi
èlenských tátov Európskej únie pri plnení úloh
Policajného zboru na úèely trestného konania
(1) Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na úèely trestného konania iada a prijíma informácie a osobné údaje od orgánu èlenského
tátu.
(2) Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu
èlenského tátu s podmienkou osobitného spôsobu
spracúvania, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.
(3) Policajný zbor poskytuje a sprístupòuje na úèely
predchádzania a odha¾ovania trestných èinov, zisovania páchate¾ov trestných èinov, vyetrovania trestných
èinov, stíhania trestných èinov a výkonu rozhodnutí
v trestnom konaní informácie a osobné údaje orgánu
èlenského tátu
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného
údaja sa pomôe pri predchádzaní a odha¾ovaní
trestných èinov, zisovaní páchate¾a trestného èinu,
vyetrovaní trestného èinu, stíhaní trestného èinu
alebo výkone rozhodnutia v trestnom konaní, pre
ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a
osobitného zákona.27e)
(4) Na iados o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie alebo osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Policajný
zbor priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poado-
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vané informácie alebo osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má Policajný
zbor priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o inú iados ne pod¾a
písmen a) a b).
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, Policajný zbor poskytne iadate¾ovi vysvetlenie,
v ktorom mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú alebo sprístupni orgánu èlenského tátu,
bol získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal
súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný
zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas tohto súdu alebo prokurátora. Ak súd alebo prokurátor nepovolí poskytnutie
alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja
orgánu èlenského tátu, Policajný zbor mu poskytnutie
alebo sprístupnenie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú alebo sprístupni orgánu èlenského tátu,
získal Policajný zbor od iného orgánu èlenského tátu,
Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu èlenského
tátu, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol
alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj,
ktorý sa má poskytnú alebo sprístupni orgánu èlenského tátu, získal Policajný zbor od medzinárodného
orgánu alebo orgánu tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie (ïalej len tretí tát), a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného
údaja je potrebný súhlas tohto tretieho tátu, Policajný
zbor o tento súhlas poiada. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnú alebo sprístupni medzinárodnému orgánu alebo tretiemu tátu, získal Policajný zbor od orgánu èlenského tátu, Policajný zbor
ich môe poskytnú alebo sprístupni, ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie a odha¾ovanie
trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov, stíhanie trestných èinov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci
medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie
a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov,
stíhanie trestných èinov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c) dotknutý tretí tát alebo medzinárodný orgán zaruèí
primeranú úroveò ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto informácií a osobných údajov a
d) orgán èlenského tátu, od ktorého sa informácie
a osobné údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím
alebo sprístupnením; bez predchádzajúceho súhlasu je poskytnutie alebo sprístupnenie prípustné, ak
je to nevyhnutné, aby sa predilo bezprostrednému
závanému ohrozeniu bezpeènosti èlenského tátu
Európskej únie alebo tretieho tátu alebo základných záujmov èlenského tátu Európskej únie, a ak
sa predchádzajúci súhlas nedá získa vèas; orgán
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èlenského tátu prísluný na vydanie predchádzajúceho súhlasu musí by o tom bezodkladne
informovaný.
(9) Policajný zbor môe poskytnú alebo sprístupni
osobné údaje medzinárodnému orgánu alebo tretiemu
tátu, ktorý nezaruèuje primeranú úroveò ochrany
pod¾a odseku 8 písm. c), ak tento poskytne iné primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby, alebo
z dôvodu iného dôleitého verejného záujmu.
(10) Policajný zbor môe pri poskytovaní alebo sprístupòovaní informácií a osobných údajov urèi podmienky ich osobitného spôsobu spracúvania v rozsahu
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu.
(11) Policajný zbor môe odmietnu poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja
pod¾a odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania, vyetrovania trestného èinu, stíhania
trestného èinu alebo výkonu rozhodnutia v trestnom
konaní,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(12) Policajný zbor môe osobné údaje poskytnuté
alebo sprístupnené od orgánov èlenských tátov spracúva okrem úèelu, na ktorý sa poskytli alebo sprístupnili, na
a) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov, stíhanie trestných èinov a výkon
rozhodnutí v trestnom konaní iných, ako sú tie, na
ktoré sa poskytli alebo sprístupnili,
b) iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia
s predchádzaním a odha¾ovaním trestných èinov,
zisovaním páchate¾ov trestných èinov, vyetrovaním trestných èinov, stíhaním trestných èinov a výkonom rozhodnutí v trestnom konaní,
c) predchádzanie bezprostrednému závanému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpeènosti,
d) akýko¾vek iný úèel len s predchádzajúcim súhlasom
orgánu èlenského tátu, ktorý poskytol alebo sprístupnil osobné údaje alebo so súhlasom dotknutej
osoby,
e) historické, tatistické alebo vedecké úèely, ak ich
Policajný zbor anonymizoval.
(13) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
(14) Podrobnosti o vymieòaní informácií a osobných
údajov s orgánmi èlenských tátov Európskej únie
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
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(15) Ak sa výmena informácií a osobných údajov pod¾a odseku 1 týka vykonávania prísluných ustanovení
schengenského acquis, za èlenský tát Európskej únie
sa povauje aj tretí tát pod¾a medzinárodnej zmluvy.27ea).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27ea znie:

27ea) Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym krá¾ovstvom o pridruení týchto
dvoch tátov pri vykonávaní, uplatòovaní a rozvoji schengenského acquis (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 32)..

18. § 69f vrátane nadpisu znie:
§ 69f
Zriaïovanie informaèných
systémov Policajného zboru
(1) Ministerstvo je povinné prerokova s Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informaèného systému, v ktorom sa majú
spracúva osobné údaje pod¾a § 69a ods. 3.
(2) Ministerstvo je povinné prerokova s Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informaèného systému, v ktorom by pri
spracúvaní osobných údajov vzh¾adom na pouívanie
nových technológií, mechanizmov alebo postupov
mohlo dôjs k porueniu základných práv a slobôd
dotknutej osoby, najmä jej práva na súkromie..
19. Za § 69f sa vkladá § 69g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 69g
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Poznámka pod èiarou k odkazu 27eb znie:

27eb) Napríklad rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla
2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)
(Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 2009,), rozhodnutie Rady
2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraniènej
trestnej èinnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008)..

20. V poznámke pod èiarou k odkazu 28j sa citácia
zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutoèností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
21. V § 78 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) tát zodpovedá za kodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých alebo nepresných osobných údajov,
ktoré boli Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu èlenského tátu Európskej únie..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 28jd znie:

28jd) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

22. V § 78 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ministerstvo poaduje regresnú náhradu od orgánu èlenského tátu, ak uhradilo kodu pod¾a odseku 6..
23. § 82a znie:
§ 82a

Spoloèné ustanovenie
Ustanoveniami tvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov a informovanie dotknutej osoby o nich pod¾a osobitných predpisov.27eb).

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
24. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386,
29. 12. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Únie a ich rodinných
prísluníkov vo¾ne sa pohybova a zdriava sa v rámci územia èlenských tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie
(EHS) è. 1612/68 a ruí smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
3. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných
v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008)..
Èl. V

ÔSMA HLAVA
INFORMAÈNÉ SYSTÉMY ZBORU

Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 475/2005 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z. a zákona è. 59/2009 Z. z. sa mení takto:
1. Ôsma hlava vrátane nadpisu znie:

§ 65
Zhromaïovanie a ochrana
informácií a osobných údajov
(1) Zbor v rozsahu svojich úloh vytvára a prevádzkuje
informaèné systémy, v ktorých zhromaïuje, uchováva
a vyuíva informácie a osobné údaje potrebné na plne-
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nie úloh zboru pod¾a tohto zákona alebo osobitných
predpisov.17c) Na informaèné systémy zboru sa vzahuje
osobitný predpis,17d) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2) Zbor je povinný zabezpeèi ochranu informácií
a osobných údajov uchovávaných v informaènom systéme pred vyzradením, zneuitím, pokodením, znièením, odcudzením a iným protiprávnym konaním. To
v plnom rozsahu platí aj pre informaèný systém vedený
Archívom zboru, na ktorý sa vzahuje osobitný predpis.17e)
(3) Zbor je povinný zabezpeèi, aby sa s osobnými
údajmi v jeho informaèných systémoch oboznamovali
len prísluníci zboru a zamestnanci zboru, ktorým to
vyplýva zo sluobnej alebo pracovnej náplne èinnosti,
a ktorí sú pouèení o povinnosti zachováva o osobných
údajoch mlèanlivos.
(4) Zákonom alebo zmluvou ustanovené orgány, najmä ministerstvo, súdy Slovenskej republiky, Justièná
pokladnica, orgány Policajného zboru a prokuratúra
majú v zákonom alebo zmluvou vymedzenom rozsahu
prístup do elektronického informaèného systému zboru s cie¾om získava informácie o obvinených a odsúdených na úèely plnenia ich úloh pod¾a osobitného predpisu. Tieto orgány sú v plnom rozsahu zodpovedné za
ochranu osobných údajov získaných z elektronického
informaèného systému zboru pod¾a osobitného predpisu.17d)
§ 65a
Spracúvanie, poskytovanie a sprístupòovanie
informácií a osobných údajov
(1) Zbor spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s osobitným predpisom.17f) Osobné
údaje o uchádzaèoch o vznik sluobného pomeru alebo
pracovného pomeru k zboru a osobné údaje o prísluníkoch zboru a zamestnancoch zboru spracúva zbor
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.17g) Údaje o osobách, voèi ktorým bolo zaèaté trestné stíhanie, sa zhromaïujú v rozsahu primeranom tomuto konaniu.
Osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odòatia slobody zbor spracúva v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu úèelu väzby a výkonu trestu odòatia
slobody vymedzenom osobitnými predpismi.17h) V rozsahu zodpovedajúcom riadnemu uplatneniu právnych
nárokov obetí trestných èinov a iných pokodených
osôb sa spracúvajú aj ich osobné údaje poskytnuté
nimi v rámci trestného konania.
(2) Zbor poskytuje a sprístupòuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odòatia slobody z informaèného systému zboru ministerstvu, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru,
Slovenskej informaènej slube, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpeènostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Colnému riadite¾stvu, Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou,
zdravotnej poisovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie ich úloh pod¾a osobitného predpisu. O kadom
prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.
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(3) Zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným
osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak
a) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) to ustanovuje zákon,
c) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné
údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.
(4) Zbor poskytne osobné údaje pod¾a odseku 3 na
základe písomnej iadosti. Ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
mono na jej základe poskytnú osobné údaje i bez písomnej iadosti.
(5) Písomná iados o poskytnutie osobných údajov
musí obsahova
a) meno a priezvisko, rodné èíslo, èíslo obèianskeho
preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totonos a miesto trvalého pobytu iadate¾a; ak ide
o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo,
b) meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné
èíslo osoby, ktorej osobné údaje sa poadujú oznámi,
c) odôvodnenie iadosti alebo úèel, na ktorý sa majú
osobné údaje poskytnú.
(6) Príjemca údajov pod¾a odseku 3 je oprávnený ïalej spracúva osobné údaje aj na iný úèel, ne na aký sa
poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom zboru.
(7) Zbor môe pri poskytovaní osobných údajov príjemcom urèi obmedzenia vzahujúce sa k ich ïaliemu spracúvaniu. Zbor je zároveò viazaný obmedzeniami ïalieho spracúvania osobných údajov, ktoré
uplatnil poskytovate¾ pri poskytnutí osobných údajov.
§ 65b
Kontrola, oprava a likvidácia
informácií alebo osobných údajov
(1) Ak to okolnosti dovo¾ujú, zbor pri kadom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnos; ak je to
potrebné, doplní dostupné informácie, ktoré umonia
posúdi správnos údajov.
(2) Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo
informácií uchovávaných v informaèných systémoch,
zbor tieto bezodkladne opraví alebo zlikviduje. Ak dolo
k poskytnutiu takýchto údajov, je zbor povinný informova o tom vetkých príjemcov.
(3) Ak údaje uchovávané v informaènom systéme
zboru u nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, zbor tieto údaje
zlikviduje.
(4) Ak by likvidácia osobných údajov mohla ohrozi
práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, takéto údaje sa zablokujú.17i) Zablokované údaje
mono spracúva len na úèel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(5) Zbor najmenej raz za tri roky preverí, èi naïalej
trvá potreba uchovávania spracovaných osobných
údajov.
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Ochrana osobných údajov pri ich
výmene s èlenskými tátmi Európskej
únie na úèely trestného konania
§ 65c
(1) Zbor je oprávnený pri plnení úloh na úèely predchádzania a odha¾ovania trestných èinov, zisovania
páchate¾ov trestných èinov a vyetrovania trestných èinov iada informácie a osobné údaje od orgánu èlenského tátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie
páchate¾ov trestných èinov a vyetrovanie trestných èinov (ïalej len orgán èlenského tátu), ak mono predpoklada, e informácie a osobné údaje sú dostupné
v tomto táte.
(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu èlenského tátu, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.
(3) Zbor poskytuje na úèely predchádzania a odha¾ovania trestných èinov, zisovania páchate¾ov trestných
èinov a vyetrovania trestných èinov informácie a osobné údaje orgánu èlenského tátu
a) na jeho poiadanie alebo
b) bez jeho poiadania, ak je predpoklad, e poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôe pri
predchádzaní a odha¾ovaní trestných èinov, zisovaní páchate¾a trestného èinu a vyetrovaní trestného
èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona.18)
(4) Na iados pod¾a odseku 3 písm. a) o informácie
a osobné údaje zbor odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú iados o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka
trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej
z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú iados o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného èinu, pre ktorý mono vyda európsky zatýkací
rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií pod¾a osobitného zákona, ak sú poadované informácie a osobné údaje dostupné v informaèných
systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o inú iados ne pod¾a
písmen a) a b).
(5) Ak nie je moné odpoveda v lehotách pod¾a odseku 4, zbor poskytne iadate¾ovi vysvetlenie, v ktorom
mu oznámi dôvody predåenia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú iados pod¾a odseku 4
písm. a), nesmie predåenie lehoty na poskytnutie informácií presiahnu tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu, bol získaný sluobnou èinnosou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz
súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie
potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola

Strana 1399

informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo
prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu
bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí
poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu
èlenského tátu, zbor mu poskytnutie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnú orgánu èlenského tátu, získal zbor od iného èlenského tátu Európskej únie, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas èlenského
tátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný
údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý
sa má poskytnú, získal zbor od tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto tátu, zbor o tento súhlas poiada.
(9) Zbor môe odmietnu poskytnutie informácie
alebo osobného údaja pod¾a odseku 3 písm. a), ak by
poskytnutie
a) ohrozilo bezpeènos osôb,
b) pokodilo základné záujmy bezpeènosti Slovenskej
republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odha¾ovania, objasòovania alebo vyetrovania trestného èinu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje,
e) sa týkalo trestného èinu, za ktorý mono uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
jeden rok alebo menej.
(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov
od ich podpisu.
§ 65d
(1) Osobné údaje poskytnuté orgánom èlenského
tátu, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoloène èlenskými tátmi Európskej únie (ïalej
len prísluný orgán) môe zbor spracúva okrem úèelu, na ktorý boli poskytnuté aj na úèel
a) stíhania iných trestných èinov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b) výkonu trestu,
c) iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného èinu alebo s výkonom trestu,
d) predchádzania bezprostredného a závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e) vymedzený v súhlase èlenského tátu, ktorý osobné
údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby.
(2) Obmedzením úèelu spracovania osobných údajov
pod¾a odseku 1 nie je dotknuté ich spracúvanie na historické, vedecké alebo tatistické úèely.18a)
(3) Na iados prísluného orgánu ho zbor oboznámi
so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov.
(4) Ak nie je ïalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od prísluného orgánu mono ïalej poskytnú tretím tátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie trestným èinom,
ich vyetrovaniu, odha¾ovaniu alebo stíhaniu alebo
na výkon trestov,
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b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci
medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie
trestným èinom, ich vyetrovanie, odha¾ovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c) prísluný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s poskytnutím a
d) dotknutý tretí tát alebo medzinárodný orgán zaruèí
primeranú úroveò ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.18b)
(5) Poskytnú osobné údaje bez súhlasu prísluného
orgánu pod¾a odseku 4 písm. c) je moné len ak je to nevyhnutné na zabránenie bezprostredného a závaného
ohrozenia verejnej bezpeènosti alebo záujmov èlenského tátu Európskej únie, alebo tretieho tátu a ak sa
predchádzajúci súhlas nedá získa vèas; tento spôsob
poskytnutia osobných údajov musí by príslunému
orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
(6) Zbor môe osobné údaje, ktoré prijal od prísluného orgánu, poskytnú osobám, ktoré nie sú orgánom
verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom prísluného orgánu, od ktorého tieto osobné údaje prijal,
nie je to v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je
takýto prenos nevyhnutný na
a) splnenie úlohy pod¾a osobitného zákona,
b) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov a výkon rozsudkov,
c) predchádzanie bezprostrednému a vánemu ohrozeniu verejnej bezpeènosti alebo
d) predchádzanie vánemu porueniu práv fyzických osôb.
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(7) Osoba, ktorej boli osobné údaje pod¾a odseku 6
poskytnuté, ich môe poui iba na urèený úèel..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17c) a 17i,18, 18a
a 18b znejú:

17c) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorích predpisov,
zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností v znení
neskorích predpisov, zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov.
17d
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
17e
) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17f
) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
17g
) § 14 ods. 6 a 7 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
17h
) § 63 zákona è. 221/2006 Z. z., § 99 zákona è. 475/2005 Z. z.
v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
17i)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona è. 428/2002 Z. z.
18
) § 4 ods. 8 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a
) § 6 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona
è. 90/2005 Z. z.
18b
) § 23 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z..

2. § 68a znie:
§ 68a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
3. Príloha vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských
informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných
v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008)..
Èl. VI
Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z. a zákona è. 403/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
§ 37a
V rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má prokurátor právo na sprístupnenie
a poskytnutie údajov z informaèných systémov verejnej
správy, na ktoré sa vzahuje osobitný zákon.25a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov, zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 40 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) plní úlohy v oblasti informaèného systému verejnej
správy pod¾a osobitného zákona,28a) spravuje a zabezpeèuje Centrálny informaèný systém prokuratúry a v spolupráci s podriadenými prokuratúrami zabezpeèuje
prevádzku a ochranu ich informaèných systémov,.
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) Zákon è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. § 55a vrátane nadpisu nad § 55a znie:
Centrálny informaèný systém prokuratúry
§ 55a
(1) Prokuratúra spracúva informácie, osobné údaje
a iné údaje (ïalej len údaje), ktoré sú potrebné na plnenie jej úloh ustanovených zákonom v trestnom kona-
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ní, súdnom konaní, správnom konaní, v konaní pred
ústavným súdom, pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú
drané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby,
ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného tátneho orgánu, pri právnom styku s cudzinou a pri plnení ïalích úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov.
(2) Údaje sú súèasou Centrálneho informaèného
systému prokuratúry (ïalej len centrálny informaèný
systém). Centrálny informaèný systém je informaèným systémom verejnej správy.28a)
(3) Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informaèného systému zabezpeèuje generálna prokuratúra
v spolupráci s podriadenými prokuratúrami.
(4) Údaje, ktoré sú súèasou centrálneho informaèného systému sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Poskytovanie a sprístupòovanie údajov z centrálneho informaèného systému alebo ich
príjem sa môe uskutoèòova aj v elektronickej podobe.
(5) Automatizované informaèné systémy vrátane databáz v nich obsiahnutých, vytvorené a spravované generálnou prokuratúrou, ktoré sú súèasou centrálneho informaèného systému, sú vo vlastníctve tátu.
Oprávnenia vyplývajúce z osobitného predpisu33) vykonáva generálna prokuratúra..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33

 ) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov..

4. Za § 55a sa vkladá § 55aa, ktorý znie:
§ 55aa
Údaje z centrálneho informaèného systému vyuíva
generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry pri plnení svojich úloh. Údaje z centrálneho informaèného systému poskytuje generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry Policajnému zboru, súdom, ústavnému súdu
a subjektom, o ktorých tak ustanoví zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ïalej len príjemca); pri ich poskytovaní sa postupuje pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.35).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

35) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov, zákon è. 428/2002
Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 652/2004 Z. z.
o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 757/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. Za § 55aa sa vkladajú § 55ab a § 55ag, ktoré vrátane nadpisu nad § 55ab znejú:
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Prenos, poskytovanie a spracúvanie
osobných údajov v rámci justiènej
spolupráce v trestnoprávnych veciach
§ 55ab
Ustanovenia § 55ac a 55ag sa pouijú iba v prípadoch, keï sa osobné údaje prenáajú alebo poskytujú
medzi èlenskými tátmi Európskej únie, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoloène èlenskými tátmi Európskej únie (ïalej len prísluný orgán).
§ 55ac
(1) Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných
údajov v rámci justiènej spolupráce v trestnoprávnych
veciach tvoriacich súèas centrálneho informaèného
systému sa vzahuje osobitný predpis,36) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými
prokuratúrami aspoò raz za 12 mesiacov preveruje, èi
sú spracúvané osobné údaje naïalej potrebné na plnenie úloh prokuratúry. Ak generálna prokuratúra preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, e nie sú potrebné na plnenie úloh
prokuratúry, bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.
(3) Ak by likvidácia alebo anonymizácia osobných
údajov pod¾a odseku 2 mohla ohrozi práva a právom
chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby, mono
osobné údaje blokova;36a) spracúva ich vak mono
len na úèel, ktorý zabránil ich likvidácii.
§ 55ad
(1) Prokuratúra prijíma potrebné opatrenia, aby sa
neposkytovali a nesprístupòovali osobné údaje, ktoré
nie sú pravdivé, úplné alebo aktuálne. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nepravdivých, neúplných
alebo neaktuálnych osobných údajov, prokuratúra je
povinná bez zbytoèného odkladu informova vetkých
príjemcov, ktorým také osobné údaje poskytla.
(2) Pri poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov príslunému orgánu sa urèí úèel poskytnutia alebo
sprístupnenia osobných údajov a pod¾a potreby ïalie
obmedzenia spracúvania osobných údajov poskytnutých alebo sprístupnených, ak je to odôvodnené bezpeènosou osôb, základnými záujmami bezpeènosti
Slovenskej republiky, prebiehajúcim odha¾ovaním, objasòovaním alebo vyetrovaním trestného èinu alebo aj
zjavnou neprimeranosou alebo neopodstatnenosou
vzh¾adom na úèely, na ktoré sa poaduje.
(3) Obmedzením spracúvania osobných údajov pod¾a odseku 2 sa rozumie aj urèenie lehoty, po uplynutí
ktorej je príjemca povinný poskytnuté osobné údaje
zlikvidova, blokova alebo preskúma, èi ich naïalej
potrebuje.
(4) O kadom poskytnutí osobných údajov pod¾a
§ 55aa ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý je
súèasou centrálneho informaèného systému.
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§ 55ae
(1) Osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené prísluným orgánom môe prokuratúra spracúva okrem
úèelu, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené, aj
na úèel
a) stíhania iných trestných èinov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b) výkonu trestu,
c) iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného èinu alebo s výkonom trestu,
d) predchádzania bezprostredného a závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e) vymedzený v súhlase èlenského tátu, ktorý osobné
údaje poskytuje alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby,
f) ich ïalieho historického, vedeckého alebo tatistického spracúvania.36b)
(2) Ak prísluný orgán poskytne osobné údaje bez
poiadania, prokuratúra preverí, èi sú tieto údaje potrebné na úèel, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené. Ak prísluný orgán poskytne nepravdivé,
neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, musia sa tieto
bezodkladne opravi, zlikvidova alebo zablokova.
(3) Na iados prísluného orgánu ho prokuratúra
oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo
sprístupnených osobných údajov.
(4) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a odseku 1
sa vzahuje tento zákon a osobitný predpis;36a) tým nie
je dotknuté právo prísluného orgánu urèi obmedzenia spracovania týchto osobných údajov. Ak o to prísluný orgán poiada, prokuratúra neinformuje dotknutú fyzickú osobu o zhromaïovaní alebo spracúvaní
ním poskytnutých osobných údajov bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
§ 55af
(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od prísluného orgánu mono ïalej poskytnú alebo sprístupni tretím tátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie trestným èinom,
ich vyetrovanie, odha¾ovanie alebo stíhanie alebo
na výkon trestov,
b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci
medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie
trestným èinom, ich vyetrovanie, odha¾ovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c) prísluný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich ïalím poskytnutím alebo sprístupnením
orgánom v treom táte a
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d) dotknutý tretí tát alebo medzinárodný orgán zaruèí
primeranú úroveò ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.36c)
(2) Poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov bez súhlasu prísluného orgánu pod¾a odseku 1
písm. c) je prípustné len vtedy, ak je nevyhnutné na to,
aby sa predilo bezprostrednému a závanému ohrozeniu verejnej bezpeènosti alebo záujmov èlenského tátu Európskej únie alebo tretieho tátu, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získa vèas; tento spôsob
poskytnutia osobných údajov musí by príslunému
orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
§ 55ag
Osobné údaje prijaté od prísluného orgánu mono
poskytnú alebo sprístupni osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, ak prísluný orgán, od ktorého sa
údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením, ich poskytnutiu alebo sprístupneniu nebránia práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby a s prihliadnutím na okolnosti prípadu je
poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné v záujme
a) plnenia úloh prokuratúry ustanovených zákonom,
b) predchádzania trestným èinom, ich vyetrovaniu,
odha¾ovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov alebo
c) predchádzania bezprostredného a závaného ohrozenia bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 36, 36a a 36c znejú:
36) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36a
) § 4 ods. 1 písm. f) zákona è. 428/2002 Z. z.
36b
) § 6 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005
Z. z.
36c
) § 23 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005
Z. z..

6. Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 56b
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:

40) Zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha k zákonu è. 153/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008)..
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Èl. VII
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 668/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z. a zákona è. 400/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 19 sa za slová v § 16 ods. 1 písm. b) a f) vkladajú slová vrátane osobných údajov14).
2. V § 33 ods. 4 sa slovo vzahujú nahrádza slovom
nevzahujú.
Èl. VIII
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 191/2007
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 166/2008
Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 207/2009
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z. a zákona è. 508/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) tát zodpovedá aj za kodu45b) spôsobenú colnou
správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré colnej správe poskytol orgán èlenského tátu Európskej
únie oprávnený na predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov a vyetrovanie trestných èinov alebo orgán zriadený Európskou úniou na tento úèel (ïalej len orgán èlenského
tátu)..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 51 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ministerstvo poaduje regresnú náhradu od orgánu
èlenského tátu, ak uhradilo kodu pod¾a odseku 3..
3. V § 52 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo poskytujú vkladajú slová alebo sprístupòujú.
4. V § 52 ods. 4 písm. k) sa za slovo ustanovuje
vkladajú slová tento zákon,.
5. V § 52 odsek 5 znie:
(5) Colná správa je povinná pri výmene osobných
údajov pod¾a odseku 1 prija opatrenia na zabránenie
poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovo¾ujú, pri poskytovaní alebo sprístupòovaní
osobných údajov colná správa pripojí informácie, ktoré
príjemcovi osobných údajov umonia posúdi mieru
ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spo¾ahlivosti.
Ak colná správa prijala osobné údaje bez vyiadania,
preverí, èi sú tieto údaje potrebné na úèel, na ktorý boli
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poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu
alebo sprístupneniu osobných údajov, colná správa je
povinná bez zbytoèného odkladu informova príjemcov
osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bola colná správa informovaná, e jej boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo
neaktuálne osobné údaje alebo osobné údaje jej boli
poskytnuté nezákonne, colná správa tieto osobné údaje bez zbytoèného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak
boli takéto osobné údaje prijaté pod¾a § 54a ods. 1, colná správa ich bez zbytoèného odkladu opraví, zlikviduje alebo zablokuje..
6. V § 52 ods. 6 sa za slovo poskytnú vkladajú
slová alebo sprístupni.
7. V § 53 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a)
a c).
8. V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pri plnení úloh colnej správy na úèely trestného
konania je colná správa oprávnená spracúva aj osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v zozname osobných
údajov pod¾a § 57 ods. 1..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
9. V § 54 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo poskytuje vkladajú slová alebo sprístupòuje a v písmenách
b) a c) sa za slovo poskytnutie vkladajú slová alebo
sprístupnenie.
10. V § 54 ods. 2 sa za slovo poskytne vkladajú slová alebo sprístupní, za slovo poskytnú sa vkladajú
slová alebo sprístupni a za slovo poskytli sa vkladajú slová alebo sprístupnili.
11. § 54 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Colná správa poskytuje alebo sprístupòuje osobné údaje colnému orgánu tretieho tátu, ak je to potrebné na plnenie úloh colnej správy alebo na plnenie
úloh colného orgánu tretieho tátu a ak tento orgán
poskytne primerané záruky ochrany osobných údajov
alebo je to v oprávnenom záujme osoby, o ktorej sa vedú
osobné údaje, alebo je to v dôleitom verejnom záujme..
12. V § 54a odsek 1 znie:
(1) Colná správa je oprávnená pri plnení svojich
úloh na úèely trestného konania iada a prijíma informácie a osobné údaje od orgánu èlenského tátu alebo
z informaèného systému zriadeného Európskou úniou
na predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov a výkon trestov..
13. V § 54a ods. 2 sa za slovo podmienkou vkladajú
slová osobitného spôsobu spracúvania.
14. V § 54a ods. 3 uvádzacej vete sa za slovo poskytuje vkladajú slová alebo sprístupòuje a v písmene b)
sa za slovo poskytnutím vkladajú slová alebo sprístupnením.
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15. V § 54a ods. 6 sa slová poskytnutie informácií
nahrádzajú slovami poskytnutie alebo sprístupnenie
informácií a osobných údajov.
16. V § 54a ods. 7, 8 a 9 sa za slovo poskytnú vkladajú slová alebo sprístupni a za slovo poskytnutie
sa vkladajú slová alebo sprístupnenie.
17. V § 54a ods. 10 uvádzacej vete sa za slovo poskytnutie vkladajú slová alebo sprístupnenie a v písmene c) sa na konci pripájajú tieto slová: trestného stíhania alebo výkonu trestov,.
18. Za § 54a sa vkladajú § 54b a 54c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 54b
Ochrana osobných údajov pri ich
výmene s èlenskými tátmi Európskej
únie na úèely trestného konania
(1) Colná správa na úèely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých pod¾a § 54a vrátane
vnútornej kontroly a zabezpeèenia integrity a bezpeènosti osobných údajov vedie dokumentáciu o kadom
prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2) Colná správa môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 54a ods. 1 ïalej spracúva na iné úèely, ne na ktoré
sa poskytli, len ak ide o
a) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov a výkon trestov,
b) iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia
s predchádzaním a odha¾ovaním trestných èinov,
zisovaním páchate¾ov trestných èinov, vyetrovaním trestných èinov a výkonom trestov,
c) predchádzanie bezprostrednému a závanému
ohrozeniu bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku,
d) historické, tatistické alebo vedecké úèely, ak ich
colná správa anonymizovala, alebo
e) akýko¾vek iný úèel len s predchádzajúcim súhlasom
orgánu èlenského tátu, ktorý poskytol osobné údaje, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3) Colná správa môe poiada príjemcu osobných
údajov, ktorému poskytla osobné údaje pod¾a § 54a
ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán
èlenského tátu, ktorý colnej správe poskytol osobné
údaje pod¾a § 54a ods. 1, poiada colnú správu, aby ho
oboznámila so spracúvaním takýchto osobných údajov, colná správa je povinná jeho iadosti vyhovie.
(4) Colná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov pod¾a § 54a ods. 3 poiada orgán èlenského tátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov, ak ide o prípady uvedené
v § 55 ods. 4.
(5) Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanoví
podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných
údajov, colná správa tieto podmienky uvedie pri ich
poskytnutí pod¾a § 54a ods. 3.
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(6) Ak colná správa preverovaním alebo v priebehu
spracúvania osobných údajov prijatých pod¾a § 54a
ods. 1 zistí, e osobné údaje nie sú potrebné na plnenie
úloh colnej správy, bez zbytoèného odkladu také osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.46c)
(7) Colná správa môe pri poskytovaní osobných
údajov pod¾a § 54a ods. 3 uvies príjemcovi osobných
údajov lehotu, po ktorej uplynutí je povinný takéto
osobné údaje zlikvidova, zablokova alebo preveri, èi
ich naïalej potrebuje.
(8) Ak colná správa spracúva osobné údaje prijaté
pod¾a § 54a ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením
lehoty, po ktorej uplynutí sa musia takéto osobné údaje zlikvidova, zablokova alebo preveri, èi sú na plnenie úloh colnej správy naïalej potrebné, colná správa je
touto lehotou viazaná; to neplatí, ak v èase uplynutia
lehoty sú takéto osobné údaje potrebné na prebiehajúce odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov
trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov alebo výkon trestov. Ak orgán èlenského tátu, ktorý poskytol
osobné údaje, lehotu pod¾a prvej vety neuviedol, pouije sa ustanovenie odseku 6 a § 52 ods. 8.
§ 54c
Ïalie poskytovanie a sprístupòovanie
osobných údajov prijatých z èlenských tátov
Európskej únie na úèely trestného konania
(1) Colná správa môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 54a ods. 1 poskytnú alebo sprístupni osobám, ktoré
nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim
súhlasom orgánu èlenského tátu, ktorý jej osobné
údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a) plnenie úloh pod¾a osobitného predpisu,2)
b) predchádzanie a odha¾ovanie trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie
trestných èinov a výkon trestov,
c) predchádzanie bezprostrednému a závanému
ohrozeniu bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d) predchádzanie vánej ujme na právach fyzických osôb.
(2) Colná správa pouèí osobu, ktorá nie je orgánom
verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje pod¾a odseku 1, e ich môe spracúva len na úèel, na ktorý
jej boli poskytnuté.
(3) Colná správa môe poskytnú alebo sprístupni
orgánom tretích tátov alebo medzinárodným orgánom
osobné údaje prijaté pod¾a § 54a ods. 1, len ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie a odha¾ovanie
trestných èinov, zisovanie páchate¾ov trestných èinov, vyetrovanie trestných èinov a výkon trestov,
b) prijímajúci orgán v treom táte alebo prijímajúci
medzinárodný orgán plnia alebo zabezpeèujú úlohy
v oblasti predchádzania a odha¾ovania trestných èinov, zisovania páchate¾ov trestných èinov, vyetrovania trestných èinov a výkonu trestov,
c) orgán èlenského tátu, od ktorého osobné údaje prijala, súhlasil s poskytnutím alebo sprístupnením
osobných údajov a
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d) dotknutý orgán tretieho tátu alebo medzinárodný orgán zaruèia primeranú úroveò ochrany poskytnutých
osobných údajov pri ich zamý¾anom spracúvaní.
(4) Colná správa môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 54a ods. 1 poskytnú alebo sprístupni orgánom tretích tátov alebo medzinárodným orgánom aj bez predchádzajúceho súhlasu orgánu èlenského tátu, od ktorého tieto osobné údaje prijala, len na úèely
predchádzania bezprostrednému a závanému ohrozeniu bezpeènosti osôb, verejného poriadku èlenského
tátu alebo tretieho tátu alebo základných záujmov
èlenského tátu Európskej únie, a ak predchádzajúci
súhlas nemono získa vopred. Orgán èlenského tátu
oprávnený na udelenie súhlasu s poskytnutím alebo
sprístupnením osobných údajov musí by o tejto skutoènosti informovaný bez zbytoèného odkladu.
(5) Colná správa môe osobné údaje prijaté pod¾a
§ 54a ods. 1 poskytnú orgánom tretích tátov alebo
medzinárodným orgánom, aj keï nezaruèujú primeranú úroveò ochrany osobných údajov, ak orgány tretích
tátov alebo medzinárodné orgánom poskytnú iné primerané záruky alebo je to v oprávnenom záujme dotknutej osoby alebo z dôvodu iného dôleitého verejného
záujmu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46c znie:

46c) § 4 ods. 1 písm. k) zákona è. 428/2002 Z. z..

19. § 55 vrátane nadpisu znie:
§ 55
Uplatòovanie práv dotknutej osoby
(1) Kadý, kto svoju totonos preukáe hodnoverným spôsobom,46d) môe písomne poiada colnú správu o
a) poskytnutie informácie, aké osobné údaje colná
správa spracúva o jeho osobe,
b) poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho
osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu
boli tieto osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
c) opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu
osobných údajov o jeho osobe alebo
d) blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide
o osobné údaje prijaté pod¾a § 54a ods. 1.
(2) Colná správa je povinná na iados pod¾a odseku 1
bezplatne odpoveda do 30 dní od jej doruèenia.
(3) Colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu èlenského tátu Európskej
únie pod¾a § 54a ods. 1 o tom, aké osobné údaje o nej
spracúva, ak tento orgán poiadal, aby dotknutá osoba
nebola informovaná o spracúvaní takýchto osobných
údajov alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.46e)
(4) Colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu pod¾a odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ak
a) môe dôjs k ovplyvòovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo zisovania,
b) môe dôjs k ovplyvòovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odha¾ovaní trestných èinov, zisovaní páchate¾ov trestných èinov, vyetrovaní trestných èinov alebo výkone trestov,
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c) je to nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany verejného
poriadku a bezpeènosti tátu, alebo
d) je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo
práv a slobôd iných osôb.
(5) Ak colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu pod¾a odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto informáciu obmedzí, písomne jej oznámi túto skutoènos
do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti o poskytnutie
informácie. Colná správa v písomnom oznámení uvedie
konkrétne dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak sa dotknutej osobe neposkytnú alebo obmedzia informácie pod¾a odseku 4, colná správa ako
dôvod uvedie len odkaz na toto ustanovenie. Colná
správa je zároveò povinná pouèi iadate¾a o monosti
preskúma neposkytnutie alebo obmedzenie informácie pod¾a osobitného zákona.46f)
(6) Colná správa na základe písomnej iadosti dotknutej osoby bez zbytoèného odkladu opraví nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje.
(7) Colná správa namiesto opravy alebo likvidácie
osobných údajov prijatých pod¾a § 54a ods. 1 tieto
osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpeèenie ochrany práv dotknutej osoby. V iadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukáza, e blokovanie osobných údajov je nevyhnutné
na zabezpeèenie ochrany jej práv. Blokované osobné
údaje sa ïalej spracúvajú len na úèel, ktorý zabránil
ich likvidácii.
(8) Ak dotknutá osoba poprie správnos, úplnos
alebo aktuálnos niektorého z osobných údajov a ak nie
je moné presvedèi sa o jeho správnosti, úplnosti alebo
aktuálnosti, colná správa môe takýto osobný údaj
oznaèi. Oznaèenie nebráni ïaliemu spracúvaniu
osobných údajov.
(9) Ak colná správa iadosti pod¾a odseku 1 písm. c)
alebo d) vyhovie, oznámi to iadate¾ovi v rozsahu, ktorý
neohrozí plnenie jej úloh.
(10) Ak colná správa iadosti pod¾a odseku 1 písm. c)
alebo d) nevyhovie, písomne to oznámi iadate¾ovi do
30 dní od jej doruèenia. Zároveò pouèí iadate¾a o monosti preskúma jej postup pod¾a osobitného predpisu.46f)
(11) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 10 sa nevzahujú
veobecné predpisy o správnom konaní.47).
Poznámky pod èiarou k odkazom 46d a 46f znejú:

46d) Napríklad zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z.
46e
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
46f
) § 45 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z..

20. § 58 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Colná správa je povinná prerokova s Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informaèného systému, ktorý
a) z h¾adiska charakteru spracúvania osobných údajov, najmä pouívania nových technológií, mechanizmov a postupov, by mohol predstavova riziko tý-
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kajúce sa základných práv a slobôd fyzických osôb,
predovetkým z h¾adiska ochrany súkromia,
b) na úèely uvedené v § 53 bude spracúva osobitné kategórie osobných údajov.54a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 8 zákona è. 428/2002 Z. z..

21. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednoduení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi èlenských tátov Európskej únie èinnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386,
29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných
v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008)..
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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193
ZÁKON
z 1. júna 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996
Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z. a zákona
è. 546/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3a ods. 3 sa slová svojej internetovej stránke,
ak ju má zriadenú nahrádzajú slovami svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
2. V § 21 ods. 7 sa slová svojej internetovej stránke,
ak ju má zriadenú nahrádzajú slovami svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
3. V § 69aa ods. 3 písm. c) sa slová internetovej
stránky, ak je zriadená, na ktorej nahrádzajú slovami
webového sídla, ak je zriadené, na ktorom.
4. V § 69aa ods. 4 sa slová internetovej stránke zverejnenej nahrádzajú slovami webovom sídle zverejnenom.
5. V § 69b ods. 4 sa slová § 218c ods. 4 nahrádzajú
slovami § 218c ods. 6.
6. V § 125 ods. 1 písm. k) sa za slovom zákon vypúajú slová osobitný zákon,.
7. V § 152a ods. 4 v celom texte sa slová § 218c
ods. 4 nahrádzajú slovami § 218c ods. 6.
8. V § 154 ods. 4 sa slová dvoch tretín nahrádzajú
slovami dvojtretinovej väèiny hlasov.

9. V § 180 ods. 3 tvrtej vete sa slová internetovú
stránku spoloènosti, ak ju má zriadenú nahrádzajú
slovami webové sídlo spoloènosti, ak ho má zriadené
a slovo táto sa nahrádza slovom toto.
10. V § 180 ods. 3 piatej vete sa slová internetová
stránka nahrádzajú slovami webové sídlo.
11. V § 184a ods. 1 písm. b) sa slová internetová
stránka nahrádzajú slovami webové sídlo a slová
internetovej stránke sa nahrádzajú slovami webovom sídle.
12. V § 184a ods. 1 písm. f) sa slová internetovej adresy, na ktorej nahrádzajú slovami adresy webového
sídla, na ktorom.
13. V § 184a ods. 2 sa slová svojej internetovej
stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
14. V § 184a ods. 3 sa slová internetovej stránke
nahrádzajú slovami webovom sídle.
15. V § 184a ods. 4 sa slová svojej internetovej
stránke, uvedie na nej nahrádzajú slovami svojom
webovom sídle, uvedie na òom.
16. V § 184a ods. 8 sa slová internetovej stránky
nahrádzajú slovami webového sídla.
17. V § 184a ods. 9 sa slovo druhej nahrádza slovom tretej.
18. V § 187 ods. 1 písm. k) sa za slovom zákon vypúajú slová ,osobitný zákon.
19. V § 188 ods. 5 sa slová svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú nahrádzajú slovami svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
20. V § 218a ods. 5 sa slovo audítora nahrádza slovami nezávislého experta.
21. V § 218a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Povinnos uloi návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností do zbierky listín pod¾a prvej vety
môe spoloènos podie¾ajúca sa na zlúèení alebo splynutí splni aj zverejnením návrhu zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností v Obchodnom vestníku; k zverejneniu musí dôjs v lehote pod¾a predchádzajúcej vety..
22. § 218b sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Predstavenstvo spoloènosti podie¾ajúcej sa na
splynutí alebo zlúèení je povinné informova valné
zhromadenie tejto spoloènosti a predstavenstvo kadej ïalej spoloènosti podie¾ajúcej sa na splynutí alebo
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zlúèení o kadej podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoloènosti, ktorá nastala v období medzi vyhotovením návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení a dòom konania valného zhromadenia
spoloèností podie¾ajúcich sa na splynutí alebo zlúèení,
ktoré rozhodujú o schválení návrhu zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa neuplatnia, ak
s tým súhlasia vetci akcionári kadej zo spoloèností
podie¾ajúcej sa na splynutí alebo zlúèení..
23. V § 218c ods. 2 písm. c ) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak (§ 218c ods. 4 a 5),.
24. V § 218c ods. 2 písm. d) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento
zákon neustanovuje inak (§ 218b ods. 4),.
25. V § 218c sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4
a 5, ktoré znejú:
(4) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nepouije, ak
verejná akciová spoloènos podie¾ajúca sa na splynutí
alebo zlúèení uverejòuje polroènú finanènú správu
pod¾a osobitného zákona a ak túto poskytne akcionárom na nahliadnutie pod¾a odseku 2.
(5) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nepouije, ak
s tým súhlasia vetci akcionári kadej zo spoloèností
podie¾ajúcej sa na splynutí alebo zlúèení..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
26. V § 218c ods. 6 druhá veta znie: Na tieto práva,
ako aj na monos prístupu k elektronickej podobe dokumentov pod¾a odseku 2, ak ide o prípad, keï sa ustanovenie predchádzajúcej vety nemusí na spoloènos
podie¾ajúcu sa na splynutí alebo zlúèení uplatni pod¾a
odseku 9, musia by akcionári upozornení v pozvánke
na valné zhromadenie alebo v oznámení o konaní valného zhromadenia..
27. V § 218c sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Povinnos zasla kópie dokumentov pod¾a odseku 2 alebo ich èasti akcionárovi pod¾a odseku 6 môe
spoloènos splni, ak s tým akcionár vyslovil súhlas,
ich zaslaním prostredníctvom elektronickej poty..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
28. § 218c sa dopåòa odsekmi 9 a 12, ktoré znejú:
(9) Povinnos poskytnú vo svojom sídle na nahliadnutie dokumenty pod¾a odseku 2 si môe spoloènos
podie¾ajúca sa na splynutí alebo zlúèení spoloèností
splni ich uverejnením nepretrite poèas lehoty pod¾a
odseku 2 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené;
povinnos verejných akciových spoloèností pod¾a
§ 184a ods. 2 tým nie je dotknutá.
(10) Ak spoloènos podie¾ajúca sa na splynutí alebo
zlúèení spoloèností nesplní povinnos uverejni dokumenty pod¾a odseku 2 na svojom webovom sídle, ak ho
má zriadené, nepretrite v lehote pod¾a odseku 2, je povinná poskytnú akcionárom na poiadanie bezodkladne a bezplatne dokumenty pod¾a odseku 2 alebo ich
èasti v listinnej podobe.
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(11) Ustanovenie odseku 6 prvej vety sa nepouije,
ak spoloènos podie¾ajúca sa na splynutí alebo zlúèení
spoloèností uverejní dokumenty pod¾a odseku 2 nepretrite v lehote pod¾a odseku 2 na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené a ak je akcionárom spoloènosti
umonené nepretrite poèas lehoty pod¾a odseku 2 si
tieto dokumenty v elektronickej podobe stiahnu a vytlaèi.
(12) Preruenie uverejnenia dokumentov uvedených
v odseku 2 na webovom sídle spoloènosti podie¾ajúcej
sa na splynutí alebo zlúèení spoloèností pod¾a odseku 9
nie je dôvodom na vyhlásenie neplatnosti uznesenia
valného zhromadenia o splynutí alebo zlúèení a schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností, ak si spoloènos podie¾ajúca sa na splynutí alebo zlúèení splní povinnos pod¾a odseku 10..
29. V § 218d ods. 1 sa za slová ustanovenia § 59
ods. 3 vkladá èiarka a slová ak bola vypracovaná písomná správa nezávislého experta pod¾a § 218a
ods. 3.
30. V § 218d odsek 2 znie:
(2) Ak sa na zlúèenie spoloèností vyaduje zvýenie
základného imania nástupníckej spoloènosti, na toto
zvýenie základného imania sa nevzahujú ustanovenia § 59 ods. 3 a § 202 ods. 3, ak bola vypracovaná písomná správa nezávislého experta pod¾a § 218a ods. 3,
a ustanovenia § 203 ods. 1, § 203 ods. 2 písm. e) a j),
§ 203 ods. 3 a 5, § 204, § 205 a § 206 ods. 3 a 4..
31. V § 218k ods. 1 písm. b) sa slová § 218c ods. 2
písm. a) a c); ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú
dotknuté nahrádzajú slovami § 218c ods. 2 písm. a)
a b), prièom listiny pod¾a ustanovenia § 218c ods. 2
písm. c) a e) majú právo dosta na nahliadnutie v sídle
nástupníckej spoloènosti, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 218a ods. 5, § 218b ods. 4 a § 218c ods. 4 a 5);
ustanovenia § 218c ods. 3, 6, 7, 9 a 12 tým nie sú dotknuté.
32. V § 218k ods. 3 sa slová § 218c ods. 2 a 4 nahrádzajú slovami § 218c ods. 2, 3 a 6.
33. V § 218k ods. 4 sa slová § 218a ods. 2 a 4 nahrádzajú slovami § 218a ods. 2 a 5.
34. V § 218n ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: (§ 218d ods. 1 a 2) a druhá veta sa vypúa.
35. V § 218n odsek 2 znie:
(2) Správa predstavenstva musí okrem údajov pod¾a
§ 218b ods. 1 obsahova aj vysvetlenie a odôvodnenie
kritérií prerozdelenia akcií, informáciu o vyhotovení
znaleckých posudkov na nepeòané vklady do nástupníckej spoloènosti pod¾a odseku 1 alebo informáciu
o urèení hodnoty nepeòaného vkladu do nástupníckej
spoloènosti v písomnej správe nezávislého experta pod¾a § 218a ods. 3, ako aj informáciu o uloení týchto listín do zbierky listín..
36. V § 218n ods. 4 sa slová § 218a ods. 2 a 4 nahrádzajú slovami § 218a ods. 2, 3 a 6.
37. § 218n sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak je výmenný pomer akcií nástupníckej spoloènosti alebo nástupníckych spoloèností urèených na vý-
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menu za akcie zanikajúcich spoloèností primeraný
právam akcionárov v zanikajúcich spoloènostiach,
ustanovenia § 218a ods. 2 a 5, § 218b ods. 1, § 218c
ods. 2 písm. c) a e) a § 218n ods. 2 a 3 sa neuplatnia..

loènos nesplní povinnos pod¾a § 768b ods. 3 ani v novej súdom urèenej lehote. Súd vak spoloènos nezruí,
ak si spoloènos splnila povinnos pod¾a § 768b ods. 3
do 30. júna 2011..

38. V § 218o ods. 1 písm. b) sa slová § 218c ods. 2;
ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté nahrádzajú slovami § 218c ods. 2 písm. a) a b), prièom
listiny pod¾a ustanovenia § 218c ods. 2 písm. c) a e)
majú právo dosta na nahliadnutie v sídle nástupníckej
spoloènosti, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 218a
ods. 5, § 218b ods. 4 a § 218c ods. 4 a 5); ustanovenia
§ 218c ods. 3, 6, 7, 9 a 12 tým nie sú dotknuté.

42. V § 774a sa slová akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami záväzné akty.

39. V § 218p písm. b) sa slová § 218c ods. 2; ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté nahrádzajú slovami § 218c ods. 2 písm. a) a b), prièom listiny
pod¾a ustanovenia § 218c ods. 2 písm. c) a e) majú právo dosta na nahliadnutie v sídle nástupníckej spoloènosti, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 218a ods. 5,
§ 218b ods. 4 a § 218c ods. 4 a 5); ustanovenia § 218c
ods. 3, 6, 7, 9 a 12 tým nie sú dotknuté.
40. § 232 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak bol konkurz na majetok èlena, ktorého úèas
v drustve zanikla pod¾a odseku 4, právoplatným rozhodnutím súdu zruený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, úèas èlena v drustve sa obnovuje; ak drustvo u
vyplatilo vyrovnací podiel, má nárok na jeho vrátenie.
To platí primerane aj vtedy, ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia pod¾a osobitného
zákona..
41. Za § 768h sa vkladá § 768i, ktorý znie:
§ 768i
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 30. júna 2011

43. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
44. V prílohe sa vypúa bod 1.
Doterajie body 2 a 16 sa oznaèujú ako body 1
a 15.
45. V prílohe sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý
znie:
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoloèností
v zmysle èlánku 48 druhého odseku zmluvy vyadujú v èlenských tátoch na ochranu záujmov
spoloèníkov a tretích osôb s cie¾om zabezpeèi rovnocennos týchto záruk (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009)..
Doterají bod 15 sa oznaèuje ako bod 16.
46. Príloha sa dopåòa bodom 17, ktorý znie:
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice Rady 77/91/EHS,
78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES,
pokia¾ ide o poiadavky na predkladanie správ
a dokumentaèné poiadavky v prípade zlúèenia,
splynutia alebo rozdelenia (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10.
2009)..
Èl. II

Ak súd nezruil spoloènos pod¾a § 768b do 30. júna
2011, môe tak po 30. júni 2011 urobi, len ak si spo-

Tento zákon nadobúda úèinnos 30. júna 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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194
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 23. júna 2011
o úprave súm ivotného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 6 zákona è. 601/2003 Z. z.
o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
ustanovuje:
§1
Sumy ivotného minima upravené pod¾a § 5 ods. 2
písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma 185,38 eura nahrádza sumou 189,83 eura,
b) v § 2 písm. b) zákona sa suma 129,31 eura nahrádza sumou 132,42 eura,
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma 84,61 eura nahrádza
sumou 86,65 eura.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

Jozef Mihál v. r.
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195
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 22. júna 2011 è. 07045-36/2011-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorích predpisov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. júla
2011 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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196
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 6 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 347/2005 Z. z.
opatrenie z 22. júna 2011 è. OPD0211- S05395-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Obsahom materiálu je nový Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. júla
2011 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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197
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ustanovuje
opatrenie z 22. júna 2011 è. OPP0211-S05396-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Obsahom materiálu je nový Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. júla
2011 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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198
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 81/2009 Z. z.
opatrenie z 22. júna 2011 è. OPL0211-S05397-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Obsahom materiálu je nový Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2011.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. júla
2011 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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199
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 23. novembra 2009 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnos 30. júna 2011 v súlade s èlánkom VII ods. 2.
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K oznámeniu è. 199/2011 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ïalej len zmluvné strany),
inpirované tradiènými priate¾skými väzbami a srdeènými vzahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Argentínskou republikou,
elajúc si rozvíja a intenzifikova vzájomnú hospodársku spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej
výhodnosti,
vedomé si potreby existencie primeraného právneho
rámca pre slovensko-argentínske vzahy v súlade so
zákonmi a predpismi v týchto krajinách,
dohodli sa takto:
Èlánok I
Ciele
Zmluvné strany sa dohodli, e cie¾mi dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslunej krajine sú:
1. podpora aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnej
hospodárskej spolupráce,
2. podpora a rozvíjanie obchodných kontaktov,
3. umonenie rozírenia vzájomných investícií a identifikácie hospodárskych a investièných príleitostí
vo svojich krajinách,
4. posilòovanie spolupráce zameranej na prehåbenie
hospodárskych vzahov medzi oboma krajinami.
Èlánok II
Hospodárska spolupráca
Zmluvné strany sa zaväzujú podporova a u¾ahèova
iriu spoluprácu medzi fyzickými osobami a právnickými
osobami oboch krajín vrátane obchodných zdruení, intitúcií a organizácií v súlade so zákonmi a predpismi
platnými v kadej krajine. S týmto cie¾om sa dohodli:
1. vymieòa si informácie o hospodárskom rozvoji
a vzájomnom obchode, o hospodárskych zámeroch,
prognózach a stratégiách,
2. vzájomne sa informova o existujúcich monostiach
týkajúcich sa ve¾trhov, výstav, podnikate¾ských misií a iných propagaèných aktivít,
3. umoòova výmenu odborníkov, technikov, investorov a obchodných zástupcov tátneho a súkromného sektora,
4. preskúmava a podporova spoloèné podnikate¾ské
monosti v tretích krajinách vyplývajúce z partnerstva medzi slovenskými a argentínskymi firmami.

Èlánok III
Kompetentné orgány
Zmluvné strany urèili na výkon tejto dohody Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahranièných vecí a medzinárodného obchodu
Argentínskej republiky.
Èlánok IV
Zmieaná komisia
1. Na plnenie cie¾ov tejto dohody zmluvné strany zriaïujú Zmieanú hospodársku komisiu (ïalej len
komisia) zloenú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zahranièných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.
2. Rokovania komisie sa uskutoèòujú raz roène, striedavo na Slovensku a v Argentíne; ich termín a miesto dohodnú zástupcovia zmluvných strán.
3. Povinnosti komisie sú predovetkým tieto:
a) rokova o rozvoji vzájomných hospodárskych
vzahov,
b) identifikova nové monosti ïalieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce,
c) vypracova návrhy na zlepenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín,
d) formulova odporúèania na implementáciu tejto
dohody.
4. Komisia bude zloená z odborníkov oboch zmluvných strán a zo zástupcov relevantných organizácií
a intitúcií.
5. Na záver zasadnutia zmluvné strany odsúhlasia zápis pripravený hostite¾skou delegáciou, ktorý podpíu vedúci oboch delegácií.
Èlánok V
Návrh na zmenu
Táto dohoda sa môe meni a dopåòa kedyko¾vek po
písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnky
nadobudnú platnos dòom urèeným zmluvnými stranami a budú tvori neoddelite¾nú súèas dohody.
Èlánok VI
Rieenie sporov
Akéko¾vek spory alebo rozpory vzniknuté z interpretácie alebo implementácie tejto dohody budú zmluvné
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strany riei priate¾skou cestou prostredníctvom rokovaní a konzultácií.
Èlánok VII
Závereèné ustanovenia
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3. Táto dohoda sa uzaviera na dobu 5 (piatich) rokov
a po uplynutí tejto doby môe by platnos predåená
o ïalích 5 (pä) rokov, pokia¾ niektorá zo zmluvných strán nepoiada o ukonèenie jej platnosti alebo
obnovenie na kratie obdobie; v takom prípade sa
skutoènos písomne notifikuje so 6-mesaèným (es)
predstihom.
4. Ukonèenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnos a trvanie akýchko¾vek dohovorov, programov
a aktivít alebo projektov, ktoré by sa nachádzali v tádiu realizácie na základe tejto dohody do doby ich
ukonèenia, pokia¾ zmluvné strany nerozhodnú inak.

1. Ustanovenia tejto dohody sa interpretujú a aplikujú
tak, aby neovplyvnili záväzky Slovenskej republiky
vyplývajúce z jej èlenstva v Európskej únii a Argentínskej republiky z jej èlenstva v Mercosur.
2. Táto dohoda nadobudne platnos 30. (tridsiatym)
dòom od prijatia neskorieho písomného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne informujú o tom, e boli splnené poiadavky
stanovené
vnútrotátnymi
právnymi
predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

Dané v Buenos Aires 23. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v jazyku slovenskom,
panielskom a anglickom. V prípade rozdielnosti výkladu
je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Argentínskej republiky:

¼ubomír Jahnátek v. r.

Jorge Enrique Taina v. r.
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