Zoznam utajovaných skutočností
Vojenského spravodajstva
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Utajovaná skutočnosť

Oblasť podľa
Stupeň
§ 1 nariadenia
utajenia
216/2004 Z. z.

Plány a dokumentácia na plnenie úloh v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
V-T
a núdzového stavu, vrátane strategických materiálov a situačných plánov.
Celkový prehľad dislokácie záložných vojskových pracovísk a dislokácia riadiacich
orgánov, plány na uvádzanie Vojenského spravodajstva do pohotovosti a plnej D - T
pohotovosti
Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného
D
určenia.
Súhrnné údaje o mobilizačnej a bojovej pripravenosti.
D
Koncepcie, plány a dislokácia priestorov mobilizačného rozvinutia, sústredenia,
D
spojenia a výstavby vojnových pracovísk.
Prehľad súhrnných dislokačných údajov objektov a zariadení obrannej
V
infraštruktúry.
Dokumentácia a údaje o spôsobe obrany a ochrany objektov osobitnej dôležitosti
a ďalších dôležitých objektov, vrátane ich zariadení spadajúcich do pôsobnosti V - D
Vojenského spravodajstva.
Tabuľky mierových počtov a tabuľky vojnových počtov a vložky k tabuľkám
D - PT
Vojenského spravodajstva.
Čiastkové výpisy z tabuliek mierových počtov a tabuliek vojnových počtov
V-D
a vložiek k tabuľkám Vojenského spravodajstva.
Súhrnné údaje o bojovom zabezpečení Vojenského spravodajstva.
D
Čiastková dokumentácia mobilizačných plánov Vojenského spravodajstva.
V
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany vojenských misií.
D
Dokumentácia na zabezpečenie krízového manažmentu Vojenského spravodajstva V - D
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s uvedením údajov o štruktúre Vojenského spravodajstva, o dislokácii objektov
a údajov potrebných na vyrozumenie.
Informácie súvisiace s ochranou vojensko-hospodárskych záujmov Slovenskej
V - PT
republiky a súvisiace materiály, ak to ich charakter vyžaduje.
Dokumentácia súvisiaca s činnosťou na úseku
spravodajstva.

vnútornej ochrany Vojenského

Žiadosti, podnety, údaje a informácie súvisiace s trestným konaním spracované
alebo poskytované Vojenským spravodajstvom.
Údaje o vojenskej výrobe a úlohy vojenskej vedy a techniky.
Súhrnná spravodajská evidencia, údaje a informácie o organizácii, úlohách,
prostriedkoch a výsledkoch spravodajskej činnosti.
Údaje a informácie o organizácií, úlohách, štruktúre a prostriedkoch Vojenského
spravodajstva a spravodajskej činnosti.
Súhrnné výsledky spravodajskej činnosti, vrátane analytických a informačných
výstupov.
Údaje a informácie poskytnuté na plnenie úloh Vojenského spravodajstva
a súvisiace evidencie a databázy, vrátane údajov a informácií poskytnutých v rámci
medzinárodnej spolupráce.
Koncepčné a teoretické štúdie týkajúce sa spravodajskej činnosti a jej rozvoja.
Použitie informačno-technických prostriedkov (ďalej len „IT“) operatívnoodhaľovacej činnosti, ich výsledky a prehľady, rozbory a vyplnené žiadosti o IT.
Evidencie vedené v súvislosti s použitím IT, technická dokumentácia a údaje
o pracoviskách
Dokumentácia týkajúca sa zabezpečenia činnosti VS v rámci operácií MKM
Dokumentácia týkajúca sa zabezpečenia zahraničných aktivít VS
Výskum, vývoj, obstarávanie, zavádzanie a evidencia osobitných prostriedkov.
Podklady na rozhodovanie o obstarávaní a dovoze techniky a materiálu, vrátane
vojenskej techniky, ak to ich charakter vyžaduje.
Použitie informačno-operatívnych prostriedkov a IT a prostriedkov ich utajenia.
Druhy, metódy a formy použitia IT. Plánovacie dokumenty, výsledky, prehľady,
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rozbory, evidencie a ďalšia dokumentácia súvisiaca s touto činnosťou.
Rokovania, informácie, skutočnosti a dokumenty týkajúce sa spolupráce
Vojenského spravodajstva s orgánmi verejnej moci, právnickými osobami,
V - PT
fyzickými osobami, vrátane spôsobu spolupráce a výsledkov tejto spolupráce, ak si
to ich povaha vyžaduje alebo ak sa dotknuté strany dohodnú.
Elektronické záznamy a štatistické výstupy o spravodajskom aparáte, príslušníkoch
Vojenského spravodajstva a ich rodinných príslušníkoch a držiteľoch legalizačných V - D
dokladov.
Záverečné odborné práce, doktorandské a dizertačné práce týkajúce sa
V-T
spravodajskej činnosti v pôsobnosti Vojenského spravodajstva.
Plány, učebné osnovy, texty, prezentácie a písomné prípravy týkajúce sa odbornej
V-T
prípravy a činnosti spravodajských zložiek.
Analytické, koncepčné a plánovacie materiály týkajúce sa výstavby Vojenského
D
spravodajstva.
Prideľovanie evidenčných čísel (štátnych poznávacích značiek), vojenských
V-T
poznávacích značiek a ich zoznamy, ak to ich charakter vyžaduje.
Systém velenia, riadenia a spojenia, dislokácii a charakter objektov vybraných
T
súčastí.
Čiastkové údaje o organizačnej štruktúre, zložení, systéme velenia, riadenia
V
a spojenia, dislokácii objektov.
Interné normatívne akty a riadiace akty, vrátane dokumentácie súvisiacej s tvorbou
interných normatívnych aktov a riadiacich aktov, ak to ich povaha alebo charakter V - T
vyžaduje.
Právne stanoviská a vyjadrenia, ak to ich charakter vyžaduje.
V -T
Bezpečnostný spis navrhovanej osoby v pôsobnosti Vojenského spravodajstva,
V-T
vrátane navrhovaných osôb vo výberovom konaní do Vojenského spravodajstva.
Materiály súvisiace s vykonaním bezpečnostných previerok a evidencie súvisiace
V - PT
s bezpečnostnými previerkami, ak si to ich charakter vyžaduje.
Bezpečnostný spis navrhovanej osoby obsahujúci utajované skutočnosti stupňa
PT
utajenia Prísne tajné.
Evidencie vedené v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, ak to ich V - T
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charakter vyžaduje.
Údaje z evidencií a databáz Vojenského spravodajstva poskytované štátnym
orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak si to ich charakter V - T
vyžaduje.
Analytické, koncepčné a plánovacie materiály, údaje a informácie týkajúce sa
V-D
ochrany utajovaných skutočností, ak to ich charakter vyžaduje.
Súhrnný telefónny zoznam Vojenského spravodajstva alebo jeho organizačnej
zložky vedený v informačných systémoch s uvedením minimálne priezviska
D
a telefónneho čísla.
Výpis z telefónneho zoznamu VS, ak to jeho charakter vyžaduje.
V
Plány, zamerania, hodnotenia a dokumentácia kontrolnej a audítorskej činnosti, ak
V - PT
si to ich charakter vyžaduje.
Príprava kontrolných opatrení, ak si to ich charakter vyžaduje.
V-T
Súhrnná personálna evidencia v pôsobnosti Vojenského spravodajstva.
V-T
Vybraná personálna dokumentácia, opatrenia, evidencie a štatistické, ak to ich
V-D
charakter vyžaduje.
Personálne doplňovanie Vojenského spravodajstva vrátane prípravy uchádzačov
V
a súvisiaca dokumentácia, ak to ich povaha vyžaduje.
Osobné údaje príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva v spojení
s údajmi osvedčujúcimi ich príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu, ak to ich
charakter vyžaduje; uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak príslušník alebo
zamestnanec Vojenského spravodajstva je poverený alebo splnomocnený
zastupovať Vojenské spravodajstvo v konaní pred štátnymi orgánmi,
V
medzinárodnými orgánmi a na rokovaniach s právnickými osobami alebo fyzickými
osobami, v inom konaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak
všeobecne záväzný právny predpis ukladá príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu
preukázať v spojitosti s osobnými údajmi.
Dokumentácia polygrafických vyšetrení.
V
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Dokumentácia súvisiaca s psychologickým (psychodiagnostickým) vyšetrením.
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Účelové a technické údaje o objektoch, systém ochrany, bezpečnostná a projektová
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dokumentácia fyzickej a objektovej bezpečnosti, režimové opatrenia objektov
a priestorov Vojenského spravodajstva.
Výsledky bezpečnostných prehliadok vykonávaných v oblasti fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v rámci Ministerstva obrany SR.
Komplexný prehľad chránených priestorov Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky s uvedením ich kategórie, triedy,
účelu, dislokácie a zodpovednej osoby.
Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním majetku, služieb a stavebných prác v rámci
spravodajskej činnosti, celkové zabezpečenie technikou a materiálom, jej
prevádzkovanie pri spravodajskej činnosti.
Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním majetku, služieb a stavebných prác, ak to
ich povaha vyžaduje.
Celkové zabezpečenie majetkom a jeho využívanie a prevádzkovanie pri
spravodajskej činnosti.
Súhrnná evidencia materiálu, techniky a zásob Vojenského spravodajstva alebo
organizačných zložiek Vojenského spravodajstva.
Čiastková evidencia materiálu, techniky a zásob Vojenského spravodajstva, ak to
ich povaha vyžaduje.
Dokumentácia a materiály týkajúce sa riešenia škôd, pohľadávok, úrazov,
mimoriadnych udalostí, havárií a nehôd techniky Vojenského spravodajstva, ak to
ich povaha vyžaduje.
Podklady na rozhodovanie o obstarávaní a dovoze materiálu a špeciálnej techniky,
vrátane prvkov a zariadení dôležitých pre zavádzanie bezpečnostných opatrení.
Súhrnná predprojektová, projektová dokumentácia a plány obsahujúce dislokačné,
účelové a technické údaje o jednotlivých objektoch, ak to ich povaha vyžaduje.
Plánovanie investičnej výstavby objektov, budov a zariadení na zabezpečenie
spravodajskej činnosti.
Sumárne dokumenty obranného plánovania, údaje plánovaných úloh Vojenského
spravodajstva uvádzané v týchto dokumentoch.
Organizácia bezpečného spojenia a prenosu informácií s využitím šifrovej ochrany
informácií.
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Evidencie písomností, materiálu alebo osôb súvisiace so šifrovou ochranou
V-T
informácií.
Podklady k návrhom, návrhy a schválenia do prevádzky systémov, prostriedkov
šifrovej ochrany informácií a technických prostriedkov, ktoré sú alebo majú byť V - T
použité na ochranu utajovaných skutočností.
Písomnosti, šifrové materiály a údaje týkajúce sa prevádzky kľúčového
hospodárstva, šifrových materiálov, prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
V - PT
technických prostriedkov s prostriedkom šifrovej ochrany informácií, topológie
systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
Organizácia šifrovej služby, koncepcie, analýzy a podklady týkajúce sa šifrovej
V-T
ochrany informácií.
Celkové úlohy v oblasti spravodajsko-technického zabezpečenia, zabezpečenie
D-T
činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti.
Súhrnné údaje o dodávkach špeciálnej spravodajskej techniky a súhrnné zoznamy
D
špeciálnej spravodajskej techniky, dôležitých alebo špeciálnych zariadení.
Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty, výsledky
spravodajsko-technického zabezpečenia a činností spojených so spravodajskoD-T
technickým zabezpečením, údaje o technických prostriedkoch a o odborných
pracoviskách.
Vybrané údaje o stave a o spôsobe zabezpečenia ochrany hlavných funkcionárov
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej
V
republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, určených objektov
a zahraničných delegácií.
Údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany hlavných funkcionárov Ministerstva
obrany Slovenskej republiky, osôb určených Vládou Slovenskej republiky
a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných D - T
delegácií, špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného
štátneho významu.
Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja
a vo vojenskej oblasti so službami obdobného zamerania (SIS, PZ SR) alebo
s orgánom cudzej moci obdobného zamerania.
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čl. 3 písm. b) až d) nariadenia
V-T

a, l, t, v

79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.

Údaje o dovoze a vývoze špeciálnej spravodajskej techniky alebo iných materiálov,
technológií a zariadení spravodajsko-technického zabezpečenia.
Čiastkové údaje o výstavbe a o zmenách štruktúr spravodajsko-technického
zabezpečenia.
Údaje o prevádzke špeciálneho a zahraničného spojenia, vrátane informačných
a komunikačných systémov a sietí.
Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely spravodajsko-technického
zabezpečenia.
Údaje o opatreniach a činnosti spravodajsko-technického zabezpečenia na
potláčanie trestnej činnosti v rezorte obrany a zahraničných misiách a operáciách,
vyhodnotenie informácií a poznatkov.
Vybrané údaje a informácie súvisiace s činnosťou Vojenského spravodajstva
a ostatných
spravodajských
zložiek
v oblasti
spravodajsko-technického
zabezpečenia.
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Príprava mimoriadnych technicko-obranných opatrení až do ich vykonania v rámci V - D
Vojenského spravodajstva a inštitúcii v rezorte obrany.
Údaje, informácie, podklady a doklady slúžiace na vypracovanie priebežných
ročných a záverečných správ o spravodajsko-technickom zabezpečení prác na
V-D
územiach určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu a vo vojenských
objektoch.
Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi a opatreniami spravodajskotechnického zabezpečenia v prípravnom období, ktoré by mohli viesť k mareniu V - D
prípravného konania.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch,
schválené zmluvy, protokoly a memorandá podľa ich charakteru, utajované
V - PT
skutočnosti postúpené Vojenskému spravodajstvu zahraničným subjektom
a skutočnosti postúpené orgánu cudzej moci.
Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci
V - PT
medzinárodných stykov Vojenského spravodajstva, ak to ich charakter vyžaduje.
Súhrnné materiály o profesionálnych vojakoch a zamestnancoch Vojenského
V-D
spravodajstva – výstupné zostavy zoznamov podľa priezviska alebo podľa mena,

a, t

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

a, e, j

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

a, j, r

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

a, i, p, s, t

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

a, i, p, s, t

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

a, c, d

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

priezviska a s uvedením rodného čísla alebo adresy alebo ďalších osobných údajov,
ktoré nie sú predkladané sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam
a doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam.
Dokumentácia súvisiaca
s použitím a vyúčtovaním osobitných finančných D - T
91.
prostriedkov a údaje o finančnom zabezpečení spravodajskej činnosti.
92. Celkový prehľad finančného zabezpečenia za brannej pohotovosti štátu.
V
Detailný rozpis komplexnej požiadavky na finančné zdroje a rozpis rozpočtu,
podrobné dokumenty o komplexnom finančnom plánovaní alebo rozpočtovaní,
detailné údaje o komplexnom plnení rozpočtu a použití rozpočtových prostriedkov,
93. okrem údajov o celkovej výške požadovaných finančných zdrojov a celkovej výške
D
rozpočtu podľa jednotlivých programov, programových prvkov alebo projektov,
údajov o celkovej výške čerpania rozpočtu podľa jednotlivých programov,
programových prvkov alebo projektov.
Čiastkové výstupy, prehľady a podklady o plánovaní finančných zdrojov, okrem
94. údajov o celkovej výške požadovaných finančných zdrojov podľa jednotlivých
V
programov, programových prvkov alebo projektov.
Čiastkové údaje o rozpočte a jeho plnení, čiastkové údaje a dokumenty súvisiace
s rozpočtovým zabezpečením Vojenského spravodajstva a údaje o jeho plnení,
95. okrem údajov o celkovej výške rozpočtu podľa jednotlivých programov,
V
programových prvkov alebo projektov a údajov o celkovej výške čerpania rozpočtu
podľa jednotlivých programov, programových prvkov alebo projektov.
Dokumenty obsahujúce dôvody poskytnutia fakultatívnych zložiek platov
96.
V-D
poskytovaných podľa osobitného predpisu, ak to ich charakter vyžaduje.
Súhrnné údaje o spôsoboch a formách osobitných spôsobov vykazovania údajov pri
97. hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárenia, ak
V
to charakter ich použitia vyžaduje.
Spravodajské informácie o činnosti objektov záujmu, spravodajské informácie,
98.
V - PT
spravodajské analýzy rôzneho charakteru a spravodajské databázy.
99. Plány zabezpečenia spravodajskej činnosti a prieskumu a ich celková organizácia.
V-T
Súhrnné, termínované a aktuálne informácie o činnosti objektov záujmu
100.
D - PT
vrátane prevádzkovo-technických podkladov.

a, i

čl. 3 písm. b) a c) nariadenia

a, i

čl. 3 písm. d) nariadenia

a, c, d

čl. 3 písm. c) nariadenia

a, i

čl. 3 písm. d) nariadenia

a, i

čl. 3 písm. d) nariadenia

a, i

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

a, i

čl. 3 písm. d) nariadenia

a, e, i, t

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

a, e, i, t

čl. 3 písm. b) až d) nariadenia

a, e, i, t

čl. 3 písm. a) až c) nariadenia

101. Vybrané údaje o prevádzke systémov a prostriedkov signálneho spravodajstva.
Údaje o dislokácii síl, prostriedkov a riadiacich orgánov signálneho spravodajstva v
102.
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
103. Bezpečnostná dokumentácia obsahujúca komplexné informácie a bezpečnostné
opatrenia pre ochranu, obranu a zabezpečenie prevádzky informačných a
komunikačných systémov, vrátane ich programového vybavenia (SW), použitých
technológií, technických nastavení ich prvkov, organizačných opatrení, plánovania,
a nácvikov.
104. Dokumentácia týkajúca sa koncepcií, stratégie, akčných plánov, plánov rozvoja,
vrátane projektových úloh, zameraná na vytváranie a obnovu informačných a
komunikačných systémov, ak si to ich charakter vyžaduje.
105. Dokumentácia týkajúca sa technického (HW) a programového (SW) vybavenia,
ktorými sú spracovávané utajované skutočnosti alebo iné citlivé informácie podľa
osobitných predpisov, ak si to ich charakter vyžaduje.
Písomnosti, šifrové materiály a údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, výroby a
prevádzky prostriedkov šifrovej ochrany informácií a technických prostriedkov
106.
určených na ochranu utajovaných skutočností zodpovedajúce stupňu utajenia V až
PT.
Údaje týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti kryptológie a údaje
107. o špeciálnych postupoch a metódach kryptológie, kryptologické a bezpečnostné
rozbory systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
Bezpečnostné štandardy slúžiace na ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým
108.
vyžarovaním prostriedkov šifrovej ochrany informácií a technických prostriedkov.
Pravidlá na používanie a návody na obsluhu prostriedkov šifrovej ochrany
109. informácií, doplnky a dodatky k nim, dokumentácia k návrhom na schválenie
prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky.
Dokumentácia k návrhom na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií
110. do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia V až PT,
pravidlá, predpisy a návody na používanie týchto prostriedkov.
111. Zásady, predpisy, pokyny, nariadenia a pravidlá šifrovej ochrany informácií.
112. Údaje informačného systému šifrovej ochrany informácií.

V - PT

a, e, i, j, k, l, m čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

D - PT

a, e, i, j, m, t

čl. 3 písm. a) až c) nariadenia

V-D

a, d, i, l, m,

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

V–D

a, d, i, l, m,

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

V–D

a, d, i, l, m,

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

V – PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V – PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V-D

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. c) až d) nariadenia

V-D

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. c) až d) nariadenia

V-D

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

V-D
V-D

a, d, i, l, m
a, d, i, l, m

čl. 3 písm. c) a d) nariadenia
čl. 3 písm. c) a d) nariadenia

113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.
120.
121.
122.

Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov s prostriedkom šifrovej
ochrany informácií pre stupeň utajenia Vyhradené až Prísne tajné.
Záznamy, dokumentácia a rokovania o prostriedkoch šifrovej ochrany informácií a
technických prostriedkoch s prostriedkom šifrovej ochrany informácií, ktorých
obsahom sú utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené až Prísne tajné.
Telefónny zoznam systémov utajeného spojenia.
Dokumenty obsahujúce informácie o ochranných alebo bezpečnostných
nastaveniach komunikačných a informačných systémov alebo technických
prostriedkov, ak to ich charakter vyžaduje.
Dokumenty obsahujúce informácie o zraniteľnostiach a hrozbách vo vzťahu ku
komunikačným a informačným systémom, technickým prostriedkom a iným
aktívam, ak to ich charakter vyžaduje.
Dokumenty obsahujúce informácie o bezpečnostných incidentoch, ak to ich
charakter vyžaduje.
Súhrnný zoznam oprávnených používateľov komunikačných a informačných
systémov alebo technických prostriedkov, ak to ich charakter vyžaduje.
Opatrenia a údaje o obrane štátu v kybernetickom priestore a kybernetickej
bezpečnosti a súvisiaca dokumentácia, ak to ich charakter vyžaduje.
Metódy, formy a prostriedky kybernetickej obrany, ak to ich charakter vyžaduje.
Metódy, formy a prostriedky kybernetickej bezpečnosti, ak to ich charakter
vyžaduje.

Použité skratky:
PT – Prísne tajné
T – Tajné
D – Dôverné
V – Vyhradené

V-T

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. b) a d) nariadenia

V – PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V-T

a, d

čl. 3 písm. b) a d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

V - PT

a, d, i, l, m

čl. 3 písm. a) až d) nariadenia

