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Politicky exponovanou osobou sa rozumie 

Politicky exponovanou osobou sa rozumie 

a) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii s celoštátnou pôsobnosťou, ako je napríklad 

hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej 

správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca 

najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti 

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen komory 

audítorov alebo člen rady Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky, veľvyslanec alebo 

chargé d’affaires, veľvyslanec alebo chargé d’affaires, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu 

alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti vo vlastníctve štátu, alebo 

fyzická osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v 

medzinárodných organizáciách, a to po dobu výkonu tejto funkcie a ďalej po dobu jedného roku od 

ukončenia výkonu tejto funkcie, a ktorá: 

 má bydlisko mimo Slovenskej republiky, alebo 

 takúto významnú verejnú funkciu vykonáva mimo Slovenskej republiky 

 

b) fyzická osoba, ktorá  

 je k osobe uvedenej v písmene a) vo vzťahu manželskom, partnerskom alebo v inom 

                       obdobnom vzťahu alebo vo vzťahu rodičovskom, 

 je k osobe uvedenej v písmene a) vo vzťahu syna alebo dcéry alebo je k synovi alebo        

                        dcére osoby uvedenej v písmene a) osobou vo vzťahu manželskom (zaťovia, nevesty), 

partnerskom alebo inom obdobnom vzťahu,        

 je spoločníkom alebo skutočným majiteľom rovnakej právnickej osoby, poprípade 

zverenectva alebo iného obdobného právneho usporiadania podľa cudzieho právneho 

poriadku ako osoba uvedená v písmene a) alebo je o nej povinnej osobe známe, že je v 

akomkoľvek inom blízkom podnikateľskom vzťahu s osobou uvedenou v písmene a) alebo  

 je skutočným majiteľom právnickej osoby, poprípade zverenectva alebo iného obdobného 

právneho usporiadania podľa cudzieho právneho poriadku, o ktorom je známe, že bolo 

vytvorené v prospech osoby uvedenej v písmene a). 

 

 


