
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 1137 

zo 6. decembra 2001 
  

k správe o rozpracovaní súboru opatrení vyplývajúcich 
z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ, Rezolúcie 
Bezpečnostnej rady OSN číslo 1373(2001) a ďalších 

relevantných dokumentov v podmienkach SR 
 
 

Číslo materiálu: 7878/2001 
Predkladateľ:  minister zahraničných vecí  

Vláda 

A. schvaľuje 
B.1. súbor opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ 

v podmienkach SR s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B.2. súbor opatrení vyplývajúcich z ustanovení Rezolúcie Bezpečnostnej rady 
OSN číslo 1373(2001) a ďalších relevantných dokumentov 
v podmienkach SR; 

B.          ukladá 

podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi  
ministrom  
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

B.1.  zabezpečiť, aby každý legislatívny návrh zohľadňoval možné dopady na 
boj proti kriminalite a terorizmu (úloha č. 5 predloženého materiálu) 

                                                 priebežne 

ministrovi zahraničných vecí 

B.2. predložiť (po vykonaní príslušných legislatívnych zmien) Dohovor OSN o 
potláčaní financovania terorizmu na schválenie Národnou radou SR a 
ratifikáciu prezidentovi SR (úloha č. 23 predloženého materiálu) 

                                                 do 30. 6. 2002 

 

B.3. vo vzťahu k občanom pochádzajúcim z rizikových štátov zaviesť a až do 
odvolania uplatňovať vízovú prax, v rámci ktorej budú zastupiteľské 
úrady SR povinné vyžadovať od Úradu hraničnej a cudzineckej polície 
Prezídia Policajného zboru súhlas na udelenie víza pre spomínanú 



kategóriu cudzincov a vízum budú môcť vystaviť len po získaní 
vyžiadaného súhlasu (úloha č. 31 predloženého materiálu) 

                                                 1. 2. 2002 
 

B.4. v spolupráci so všetkými zainteresovanými rezortmi informovať 
Predsedníctvo EÚ o prijatých protiteroristických opatreniach  v SR 
(úloha č. 16 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 1. 2002  

ministrovi vnútra  

B.5. predkladať správu o stave boja proti terorizmu v SR do Národnej rady 
SR (úloha č. 18 predloženého materiálu) 

                                                 do 31.12. 2002 a každoročne 
 

B.6. predložiť na rokovanie vlády požiadavku na zvýšenie počtu policajtov 
účelovo viazaných na personálne posilnenie služby hraničnej a 
cudzineckej polície o 200 miest uplatnenú v rámci mimoriadneho 
návrhu na určenie celkových početných stavov Policajného zboru na rok 
2002 (úloha č. 27 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 3. 2002 
 

B.7. uzavrieť Dohodu o spolupráci medzi SR a Europolom (úloha č.10 
predloženého materiálu) 

                                                 do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely 
zákona o Policajnom zbore a nového zákona o ochrane osobných 
údajov 

 

B.8. realizovať úlohy uvedené v prílohe tohto uznesenia a vyhodnocovať ich 
plnenie 

                                                 podľa termínov plnenia uvedených v prílohe tohto 
uznesenia 

 

ministrovi spravodlivosti  

B.9. zapracovať definíciu terorizmu do pripravovaných rekodifikovaných 
trestných kódexov alebo v rámci osobitných noviel Trestného zákona a 
Trestného poriadku (úloha č. 1 predloženého materiálu) 

                                                 do 12 mesiacov po prijatí definície terorizmu na 
úrovni EÚ 



B.10. vykonať legislatívnu zmenu v Trestnom zákone a Trestnom poriadku SR 
v súvislosti s možnosťou nahradenia extradície páchateľov trestných 
činov ich priamym odovzdaním na základe Európskeho zatýkacieho 
rozkazu (a tým i odstránením prekážky obojstrannej trestnosti - úloha č. 
2 predloženého materiálu) 

                                                 do 12 mesiacov od prijatia legislatívy EÚ   
 

B.11. v spolupráci s generálnym prokurátorom SR zabezpečiť prípravu 
jazykovo zdatných   a odborne   spôsobilých  sudcov a 
prokurátorov  pre   problematiku terorizmu (úloha č. 6 predloženého 
materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2002 
 

B.12. zabezpečiť vybudovanie bezpečnej elektronickej siete pre súdy v SR 
(úloha č. 7 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2002 
 

B.13. v spolupráci s ministrom vnútra predložiť na rokovanie vlády návrhy na 
legislatívne zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z ustanovení 
Dohovoru OSN o potláčaní financovania terorizmu v trestnoprávnom 
systéme SR (úloha č. 22 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 3. 2002 
 

B.14. implementovať rámcové rozhodnutie Rady o výkone rozhodnutí na 
zmrazenie výnosov z trestnej činnosti a zabezpečenie dôkazov v EÚ 
(úloha č. 25 predloženého materiálu) 

                                                 do 6 mesiacov od prijatia príslušnej legislatívy EÚ 
 

B.15. preskúmať možnosť pristúpenia k Európskemu dohovoru o odškodnení 
obetí násilných trestných činov (č.116) Rady Európy (úloha č. 24 
predloženého materiálu) 

                                                 do 30. 6. 2002 

 

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií 

B.16. vybudovať televízne monitorovacie zariadenia v železničných uzloch 
ŽSR Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice, Čierna nad Tisou a Kúty (úloha č. 
36 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2003 



B.16. B.17.            v spolupráci s ministrom vnútra legislatívne a inštitucionálne 
doriešiť ochranu civilnej leteckej dopravy tak, aby zodpovedala úrovni 
štátov EÚ (úloha č. 35 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2003 

B.16. B.18.            poskytnúť finančné prostriedky na postupné doplnenie 
pracovísk Slovenskej pošty, š.p., špeciálnou detekčnou technikou (úloha 
č. 37 predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2003 

ministrovi hospodárstva 

B.16. B.19.            v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a ministerkou 
financií vypracovať legislatívne opatrenia, ktorými by sa splnomocnila 
vláda na rozhodovanie o všetkých potrebných krokoch na 
implementáciu jednotlivých sankčných režimov tak, aby mohla vo vnútri 
štátu zaviesť, meniť, pozastavovať, zrušovať alebo obnovovať 
medzinárodné sankcie formou vládneho nariadenia (úloha č. 38 
predloženého materiálu) 

                                                 do 31. 12. 2002 

ministrovi zdravotníctva 

B.16. B.20.            v spolupráci s ministrom vnútra a ministrom obrany navrhnúť 
organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie likvidácie následkov 
použitia bojových biologických prostriedkov (úloha č. 33 predloženého 
materiálu) 

                                                 do 30. 6. 2002 

ministrovi obrany 

B.16. B.21.            dokončiť ústavné prerokúvanie ústavného zákona o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu a ďalších súvisiacich právnych noriem (úloha č. 29 
predloženého materiálu) 

                                                 do 1. 6. 2002 

ministrovi vnútra  
ministrovi spravodlivosti  
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií 
ministrovi zdravotníctva 

B.16. B.22.            predložiť na rokovanie vlády návrh na zvýšenie finančných 
prostriedkov na rok 2002 pre príslušné kapitoly zainteresovaných 
rezortov, potrebných na realizáciu opatrení Akčného plánu boja proti 
terorizmu EÚ a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (týka sa úloh 
č. 4, 6, 7, 11, 12, 17, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 37 predloženého 
materiálu) 

                                                 do 1. 4. 2002 



riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu 

B.16. B.23.            preskúmať možnosť uzavretia dvojstranných zmlúv o výmene 
a ochrane utajovaných skutočností medzi SR a príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú bojom proti 
terorizmu, vychádzajúc z § 56 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(úloha č. 9 predloženého materiálu) 

                                                 do 1. 4. 2002. 

Vykonajú: podpredseda vlády Ľ. Fogaš 
  minister zahraničných vecí 
  minister vnútra 
  minister spravodlivosti 
  minister dopravy, pôšt a telekomunikácií 
  minister hospodárstva 
  minister zdravotníctva 
  minister obrany 
  predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

riaditeľ Národného bezpečnostného úradu 
  



Príloha k uzneseniu vlády SR  č. 1137/2001 

   Ďalšie úlohy určené pre ministra vnútra SR 
   

Úloha 
číslo 

Znenie úlohy  
(príp. i s vyčíslením odhadovaných nákladov) 

Termín 

3. umožniť v zmysle novely zákona o PZ a platnej medzinárodnej zmluvy 
policajtom cudzích krajín pôsobenie vo vyšetrovacom tíme v SR a v tejto 
súvislosti v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti SR preskúmať 
potrebu novelizácie Ústavy SR 

30.12.2002

4. vytvoriť špeciálny útvar pre boj proti počítačovej kriminalite a vybaviť ho 
materiálne a personálne (predpokladané náklady vo výške 3 mil.Sk) 

31.12.2002

8. zorganizovať na území SR stretnutie riaditeľov antiteroristických útvarov 
štátov Višegrádskej skupiny + Rakúska  

1.4.2002 

11. vytvoriť pracovnú skupinu pre terorizmus 31.12.2002
12. PZ vyšle najmenej dvoch príslušníkov zaoberajúcich sa problematikou 

boja proti terorizmu  na špecializovaný intenzívny jazykový kurz 
anglického jazyka (predpokladané náklady cca 500. 000,- Sk) 

31.12.2002

13.  v spolupráci s ministerstvom obrany spracovať a predložiť návrh Zákona 
o krízovom riadení 

31.12.2002

14. SR urýchlene  personálne posilní pracovisko Europolu adekvátne odborne 
jazykovo vybaveným personálom  

31.12.2002

15. urýchliť dobudovanie pracoviska Schengenského informačného systému 
v štruktúrach Policajného zboru a pravidelne ročne vyhodnocovať 
dosiahnutý pokrok 

Každoročne k 
31.12.

17. dobudovať útvar osobitného určenia vybudovaním výcvikových 
priestorov útvaru osobitného určenia, rekonštrukciou areálu útvaru 
osobitného určenia, dovybavením útvaru MTZ, dovyzbrojením útvaru 
osobitného určenia určeného na boj proti terorizmu (predpokladané 
náklady vo výške 370 mil.Sk) 

Do 
31.12.2004

19. pripraviť  novelu zákona o zbraniach a strelive  31.12.2003 
20. predložiť na rokovanie vlády na podpis Protokol OSN o zbraniach a 

strelive 55/255 z 8.6.2001 
1.4.2002

21. dovybaviť odborné kriminalistické pracovisko o prístroj na špeciálnu 
detekciu výbušnín (predpokladané náklady vo výške 3,8 milióna Sk) 

31.12.2002

26. prijať opatrenia  na splnenie všetkých 6 hodnotiacich kritérií FATF, ktoré 
SR zatiaľ úplne neplní 

1.6.2002

28. zabezpečiť trvalé posilnenie ochrany štátnej hranice o 200 policajtov 
najmä na štátnej hranici s Ukrajinou, Maďarskou republikou, úseku 
kontroly pobytu cudzincov a operatívnej ochrany štátnej hranice  
 (predpokladané náklady 72 mil. Sk) 

31.12.2002

30. zabezpečiť pravidelné aktualizovanie databázy osôb podozrivých 
z teroristickej činnosti v evidencii TEROR 

štvrťročne

32. podať návrh na navýšenie rozpočtu MV SR nad rámec schváleného 
štátneho rozpočtu na rok 2002 pre Úrad civilnej ochrany o 325 miliónov 
Sk a v nasledujúcich rokoch 2003 až 2007 zahrnúť do rozpočtu sumu 
481 miliónov Sk 

1.4.2002

34. uskutočniť nevyhnutné legislatívne zmeny v oblasti civilnej ochrany 31.12.2002
39. zabezpečiť realizáciu primeraných  opatrení pred priznaním štatútu 

utečenca v činnosti Migračného úradu MV SR  
priebežne

40. zabezpečiť kontrolu a monitorovanie miest, kde sa zdržiavajú, 
zhromažďujú cudzinci (najmä občania arabských štátov), ktorí majú na 
území SR povolený trvalý a dlhodobý pobyt 

priebežne

41. v Útvare policajného zaistenia (ÚPZ) Medveďov a v Útvare pre 
cudzincov (ÚPC) Sečovce zabezpečiť monitorovanie situácie a nálad 
cudzincov v objektoch 

ihneď

 


