Úplné znenie Štatútu
Rady pre riešenie krízových situácií
v znení dodatku č. 1
Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rada“) zriadená podľa § 3 zákona
č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) schválila podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona tento Štatút rady pre riešenie
krízových situácií (ďalej len „štatút“):
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Rada je právnická osoba zriadená podľa § 3 zákona, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný
orgán rieši krízové situácie vybraných inštitúcií a iných osôb podľa § 2 zákona. Rada plní aj ďalšie
úlohy a činnosti, ktoré pre radu vyplývajú zo zákona a osobitných právnych predpisov.
2. Rada sa nezapisuje do obchodného registra.
3. Sídlo rady je na adrese: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.
4. Rada má desať členov, a to predsedu rady, podpredsedu rady, výkonného člena rady a ostatných
členov rady.
5. Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba a
odborne spôsobilá osoba. Za dôveryhodnú osobu sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je
držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni
utajenia Dôverné. Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená
za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie
vedúceho zamestnanca alebo za úmyselný trestný čin. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto
zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii
vedúceho zamestnanca v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
6. Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady
a podpisovania rozhodnutí, ktoré rada schválila v pléne. Predseda rady alebo iná osoba, ktorá
vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia výkonného člena
rady.
7. Podpredsedu rady zvolí rada na návrh predsedu rady z členov rady. Podpredsedom rady nemôže
byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad
nad finančným trhom. V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla
funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na
podpredsedu rady. Ak nie je na rokovaní rady prítomný podpredseda rady alebo ak nebol
podpredseda rady zvolený, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného
radou.

1

8. Za výkonného člena rady na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k)
zákona určí rada z niektorého zo svojich členov. Výkonným členom rady nemôže byť člen
Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad
finančným trhom. Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady
zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, tieto oprávnenia prechádzajú na
iného člena povereného radou.
9. Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do
pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3 zákona, ak § 6e ods. 6 zákona alebo
osobitný predpis neustanovuje inak.
10. Rokovanie a rozhodovanie rady je podrobne upravené v rokovacom poriadku rady.
11. Podľa § 3 ods. 2 zákona vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie
výkonu pôsobnosti a právomocí rady zabezpečuje Národná banka Slovenska (ďalej len “NBS”),
prostredníctvom oddelenia riešenia krízových situácií (ďalej len “oddelenie”). Pracovníci
oddelenia sa nepodieľajú na výkone dohľadu nad vybranými inštitúciami vo veciach, ktoré
nepatria do pôsobnosti rady.
12. Predseda rady vymenováva a odvoláva tajomníka a jeho zástupcu z pracovníkov oddelenia.
13. Podľa § 92 zákona a § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane vkladov“) správu prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových
situácií (ďalej len „národný fond“) pre radu vykonáva Fond ochrany vkladov.
14. Rada má zriadené webové sídlo www.rezolucnarada.sk.
Čl. 2
Pôsobnosť rady
1.

Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických alebo fyzických osôb
v rozsahu svojej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 zákona. Rada môže zriadiť poradný orgán z odborne
spôsobilých osôb na účely vypracovania stanovísk a odporúčaní pre jej rozhodovanie alebo
v súvislosti s inou jej činnosťou podľa zákona.

2. Rada zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií vyplývajúcich zo zákona, z
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú
jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných
spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na
riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225,
30.7.2014), z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodných zmlúv, ktorými je SR
viazaná, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a tohto
štatútu a v súlade s nimi.
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3. Rada v rámci normotvornej a regulačnej činnosti
a) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri
vecnej príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia
krízových situácií,
b) spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, EBA) na
príprave usmernení a technických štandardov týkajúcich sa riešenia krízových situácií resp.
podľa čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa
mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú.v.
EÚ L 331, 15.12.2010 v platnom znení informuje EBA, že nedodrží alebo nemá v úmysle
dodržať usmernenie alebo odporúčanie EBA,
c) vydáva metodické usmernenia a odporúčania.
4. Rada vykonáva dohľad na diaľku a dohľad na mieste nad vybranými inštitúciami podľa zákona.
Rada kontroluje dodržiavanie zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a rozhodnutí rady. Pri výkone dohľadu vrátane medzinárodnej spolupráce pri riešení krízových
situácií rada postupuje najmä podľa zákona, nariadenia (EU) č. 806/2014 v platnom znení a
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“).
5. V rámci prevencie riešenia krízových situácií rada
a) vypracováva a schvaľuje plány pre riešenie krízových situácií,
b) hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a
c) odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií.
6. Rada v rámci výkonu svojich právomocí vedie rezolučné konanie podľa štvrtej časti zákona.
7. Rada spolupracuje pri výmene informácií a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok
ustanovených zákonom s príslušnými rezolučným orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému
finančného dohľadu, s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republiky, orgánmi verejnej
moci v iných štátoch s inými osobami, ktoré majú informácie o vybratých inštitúciách alebo
ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami. Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa § 7
ods. 1 až 3 zákona možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci a poskytovaní
informácií medzi radou a príslušným orgánom alebo osobou.
8. Rada schvaľuje štatút a jeho zmeny vo forme dodatkov. Po prijatí dodatku sa vždy vyhotovuje
úplné znenie štatútu.
9. Rada je účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a za účelom jednotného
postupu riešenia krízových situácií vybraných inštitúcií v rámci Európskej Únie najmä
a) spolupracuje s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií zriadenou v súlade s čl. 42
nariadenia (EU) č. 806/2014 v platnom znení (ďalej len „Jednotná rada“),
b) sa zúčastňuje na rokovaní a rozhodovaní európskych kolégií pre riešenie krízových situácií
podľa § 28, § 84 a § 85 zákona a podieľa sa na ich vytváraní.
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10. Rada môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti riešenia krízových situácií
a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v takýchto organizáciách.
11. Rada plní úlohy súvisiace so zabezpečením peňažných príspevkov na financovanie účinného
uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií, a to najmä
a) v súlade s rozhodnutím Jednotnej rady určuje výšku ročných príspevkov a mimoriadnych
príspevkov na príslušný rok pre každú vybranú inštitúciu a udeľuje výnimku úplného alebo
čiastočného oslobodenia od povinnosti platiť mimoriadny príspevok z dôvodu ohrozenia
likvidity a platobnej schopnosti vybranej inštitúcie,
b) podľa ustanovení § 91 zákona rozhoduje o použití prostriedkov národného fondu ,
c) prevádza prostriedky národného fondu podľa § 92 zákona, čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014
a v súlade s Dohodou o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie
krízových situácií vyhlásenou oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky č. 78/2016 do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
zriadeného podľa čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014,
d) spolupracuje pri vypracovaní plánu financovania podľa § 96.
Čl. 3
Povinnosť mlčanlivosti
1. Členovia rady sú aj po skončení členstva v rade povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
ktorých prezradenie by mohlo ohroziť
a) riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b) záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu podľa § 2 písm. d) zákona v oblasti
finančnej, hospodárskej alebo menovej politiky,
c) obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d) dohľad a konanie vykonávané radou a NBS,
e) rezolučné konanie.
2. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada alebo členovia rady poskytnú
informácie
a) v súhrnnej podobe, spôsobom pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu
inštitúciu či osobu ide,
b) s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla,
c) orgánu dohľadu v súvislosti s plnením ich úloh.
3. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti rady sa nepovažuje ani poskytnutie informácií príslušným
rezolučným orgánom tretích krajín, ak rada, ministerstvo a NBS, vyhodnotia, že
a) na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým,
ktoré ustanovuje zákon a
b) poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu
tretej krajiny a informácie majú byť použité len na tento účel.
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4. Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov môže
poskytnúť príslušným rezolučným orgánom tretích krajín len so súhlasom rezolučného orgánu
iného členského štátu, ktorý informácie rade poskytol a na účely, ktoré vo svojom súhlase
vymedzil.
5. Povinnosť mlčanlivosti v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 4 tohto článku sa rovnako vzťahujú
aj na zamestnancov oddelenia, tajomníka rady a jeho zástupcu.
Čl. 4
Vzájomná spolupráca medzi radou, NBS a ministerstvom
1. Na základe § 7 ods. 1 poslednej vety zákona rada môže prerokovať materiály, ktorých obsahom
sú informácie o
a) stave a vývoji finančného trhu Slovenskej republiky a vývoji na zahraničných finančných
trhoch,
b) potenciálnej hrozbe krízy finančného systému Slovenskej republiky alebo o vzniku krízy,
c) opatreniach na zníženie rizík, odvrátení alebo riešení krízy finančného trhu,
d) potenciálnych dôsledkoch na finančný systém a hospodárstvo Slovenskej republiky alebo na
finančné systémy ostatných členských štátov Európskej únie a Dohody o Európskom
hospodárskom priestore,
e) významných zmenách v organizácii v NBS a ministerstva, dotýkajúcich sa oblasti finančnej
stability a riešení krízy finančného trhu.
2. V rámci prevencie riešenia krízových situácií rada v spolupráci s NBS najmä
a) prerokúva riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie podľa § 24 ods. 1 a 28 ods. 1
zákona,
b) prerokúva podľa § 25 ods. 7 zákona vplyv náhradných opatrení na vybranú inštitúciu,
vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch
a v Európskej únii ako celku,
c) pripravuje správu, ktorá obsahuje analýzu podstatných prekážok účinného uplatňovania
opatrení riešenia krízových situácií a vykonávania právomocí v oblasti riešenia krízových
situácií vo vzťahu k skupine podľa § 29 ods. 2 zákona,
d) prerokúva možnosť zjednodušenia náležitostí plánu riešenia krízových situácií vybranej
inštitúcie podľa § 30 ods. 1 zákona,
e) prerokúva minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie
podľa § 31 ods. 4, 5, 6 zákona a podľa § 31 ods. 16 zákona overujú dodržiavanie minimálnej
požiadavky vybranou inštitúciou,
f) oznamuje EBA výšku minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej
inštitúcie, existenciu podstatných prekážok brániacich riešiteľnosti a prijatie rozhodnutia
podľa § 31 ods. 14 zákona.
3. V súvislosti so spoluprácou v oblasti prevencie riešenia krízových situácií rada predkladá NBS
plány riešenia krízových situácií jednotlivých vybraných inštitúcií a ich zmeny.
4. V rámci spolupráce týkajúcej sa rezolučného konania je rada od NBS oprávnená
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a) bezodkladne dostať informáciu, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej
budúcnosti zlyhá v prípadoch podľa § 34 ods. 2 zákona,
b) žiadať stanovisko k situácii vybranej inštitúcie k rozhodnutiu o začatí rezolučného konania,
c) žiadať vydanie rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. l ) zákona (predchádzajúci súhlas
k nadobudnutiu kvalifikovanej účasti v určenej kratšej lehote).
5. Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní NBS, ministerstvu a ďalším subjektom
podľa § 47 ods. 1 zákona.
Čl. 5
Právomoci a konanie rady
1. Na účely plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 c), d), f), j) a k) zákona do právomoci výkonného člena rady
patrí vydávanie rozhodnutí o
a) prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4 zákona,
b) výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa § 31
ods. 4 zákona,
c) povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené
záväzky osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zákona,
d) tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a
oprávnené záväzky na individuálnej úrovni podľa § 31 ods. 13 zákona,
e) rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni
alebo individuálnej úrovni prostredníctvom opatrení zmluvnej kapitalizácie podľa § 31 ods. 14
zákona,
f) uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98 zákona,
g) námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v
prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa § 11 zákona o dohľade,
h) ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
2. Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 1 patrí aj vydávanie poverení pre
a) určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b) určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena
rady podľa § 6b ods. 2 zákona a poverení podľa § 6b ods. 3 zákona.
3. Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupne vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného
člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3 zákona je príslušný výkonný člen rady.
4. Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady je
príslušná konať a rozhodovať rada v pléne; rada je príslušná konať a rozhodovať o
a) námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi
vykonávajúcemu úkony v konaní, ktorého na to určila rada podľa § 6d ods. 2 zákona,
b) vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12 zákona,
c) začatí rezolučného konania podľa § 39 zákona,
d) majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane
rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona,
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e) odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona,
f) vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77 zákona,
g) financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti zákona,
h) priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i) iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
5.Rada v pléne je oprávnená konať , ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie
alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú iné závažné nedostatky v jeho konaní, pričom
nápravu vo veci nemožno dosiahnuť inak. Rada vec posúdi a začne konanie alebo pokračuje v
konaní a rozhodne v pléne v prvom stupni alebo určí na konanie a rozhodnutie iného člena rady;
takto určený člen rady má rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako výkonný člen rady.
6. Rada v pléne je príslušná aj na konanie a rozhodovanie o rozklade proti prvostupňovému
rozhodnutiu rady vo veciach zverených do pôsobnosti výkonného člena rady.
7. Na konanie vo veciach zverených rade zákonom, v ktorých rozhoduje o právach a povinnostiach
vybraných inštitúcií alebo iných osôb sa vzťahuje zákon o dohľade, ak druhá až ôsma časť a desiata
časť zákona neustanovuje inak.
8. Rada vydáva najmä tieto druhy rozhodnutí:
a) rozhodnutia procesnej povahy
1. rozhodnutie o začatí konania,
2. rozhodnutie o prerušení konania,
3. rozhodnutie o prizvaní ďalšieho účastníka konania,
4. rozhodnutie o zastavení konania,
5. rozhodnutie o skončení konania,
b) rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízových situácií voči vybratým inštitúciám
1. rozhodnutie o opatrení prevodu majetku,
2. rozhodnutie o opatrení na využitie preklenovacej inštitúcie,
3. rozhodnutie o opatrení oddelenia aktív,
4. rozhodnutie o opatrení kapitalizácia,
c) menovacie rozhodnutia
1. rozhodnutie o vymenovaní audítora,
2. rozhodnutie o vymenovanie osobitného správcu,
d) sankčné rozhodnutia a opatrenia na zriadenie nápravy
e) rozhodnutia podľa § 98 zákona,
f) iné rozhodnutia
1. rozhodnutia v rámci prevencie riešenia krízových situácií (najmä rozhodnutia
o náhradných opatreniach),
2. plán reorganizácie obchodnej činnosti,
3. rozhodnutie o konverzii a odpísaní.
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Čl. 5a
Pôsobnosť a právomoci rady súvisiace s poskytovaním informácií
podľa zákona o slobode informácií
1. Rada je povinným subjektom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode
informácií“) obmedzeniami uvedenými v odsekoch 2 až 4..
2. Na základe § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona o slobode informácií rada ako povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak by to bolo v rozpore s právne záväznými
aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná alebo sa informácia týka výkonu dohľadu radou podľa zákona a zákona o
dohľade okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku dohľadu, ak jej sprístupnenie
nezakazujú tieto alebo iné osobitné predpisy.
3. Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
alebo je predmetom bankového tajomstva podľa § 93 zákona č. 483/2001 Zb. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo daňového tajomstva, ku ktorým
žiadateľ nemá oprávnený prístup, rada ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny
predpis.
4.Podľa § 7 ods. 3 zákona, ak informácia súvisí s výkonom pôsobnosti rady nad vybranými
inštitúciami alebo ich činnosťou, rada ju nesprístupní resp. neposkytne.
5. Rada pri vybavovaní žiadosti o sprístupnení informácií podľa zákona o slobode informácií (ďalej len
„žiadosť o informácie“), vydávaní rozhodnutí, opravných prostriedkoch a úhrade nákladov postupuje
podľa § 18, § 19 a § 21 zákona o slobode informácií a súvisiacich ustanovení zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami tohto článku.
6. Žiadosti o sprístupnení informácií posudzuje a postupuje na vybavenie zamestnancom oddelenia
výkonný člen rady.
7. O vydaní rozhodnutia o nesprístupnení informácií na základe žiadosti o informácie v prvom stupni
rozhoduje výkonný člen rady.
8. O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií rozhoduje rada v pléne.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Štatút rady a jeho dodatky schvaľuje rada.
2. Štatút rady a jeho dodatky podpisujú predseda rady a podpredseda rady. Ak predseda rady nebol
vymenovaný do funkcie alebo podpredseda rady nebol zvolený do funkcie, dodatok k štatútu
rady podpisuje ten z nich, ktorý bol do funkcie ustanovený a ďalší člen rady.
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3. Štatút rady ako aj všetky dodatky k nemu nadobúdajú účinnosť dňom ich podpísania.
4. Štatút sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre podpisujúcich členov rady
a jedno vyhotovenie pre tajomníka.

V Bratislave, dňa _______________

V Bratislave, dňa _______________

_______________________________
Ing. Dana Meager
predsedníčka
Rady pre riešenie krízových situácií

_______________________________
RNDr. Karol Mrva
podpredseda
Rady pre riešenie krízových situácií
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