
 
 
 

   
 

 

ZOZNAM UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ 

 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa §8 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti 

utajovaných skutočností. 

 

Utajovaná skutočnosť 

V –Vyhradené D - Dôverné 

 
 

 

Por. 

č. 
Utajovaná skutočnosť 

Stupeň 

utajenia  

Oblasť 

podľa § 1 

písm. NV 

SR č. 

216/2004 

Z.z 

Odôvodnenie* 
 

1. 

  Medzinárodné rokovania a ich prípravy vrátane  

medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich 

povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa 

na tom zmluvné strany dohodnú 

D, V p) 

2.,3. 

2. 

  Utajované skutočnosti v súlade s medzinárodnou zmluvou 

označené stupňom utajenia „Vyhradené!“, „Restricted!“, 

„Dôverné!“, „Confidential!“ alebo označené stupňom utajenia 

postaveným mu na roveň. 

D, V a), b),m) 2.,3. 

3. 

  Písomnosti Severoatlantickej aliancie podľa ich charakteru 

a obsahu označené stupňom utajenia „RESTRICTED“ a 

„CONFIDENTIAL“  

D, V a), b),c) m) 2.,3. 

4. 
  Zabezpečenie zahraničnej politiky a vzťahov Slovenskej 

republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám 

D, V s) 2.,3. 

5. 
  Utajované materiály v rámci pripomienkového konania a 

stanoviská 

D, V a)  m) 2.,3. 

6. 
  Stanoviská k materiálom Bezpečnostnej rady SR predkladaným 

na rokovanie vlády SR, ak obsahujú utajované skutočnosti 

D, V a), b),  m) 2.,3. 

7. 
  Správa o bezpečnosti SR s návrhmi opatrení na jej zachovanie, 

ak obsahuje utajované skutočnosti 

D, V a), b), c), m) 2.,3. 

8. 
  Príprava návrhov právnych úprav a medzinárodných zmluvných 

dokumentov, ak to ich povaha vyžaduje 

D, V a), b), c), m) 2.,3. 

9.   Dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie D, V m) 2.,3. 

10. 

  Dokumentácia zabezpečovacej činnosti úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu v čase vojny 

a výnimočného stavu. 

D, V m) 

2.,3. 

11. 
  Utajované skutočnosti súvisiace so zabezpečením ochrany 

a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy 

D,V m) 
2.,3. 



Por. 

č. 
Utajovaná skutočnosť 

Stupeň 

utajenia  

Oblasť 

podľa § 1 

písm. NV 

SR č. 

216/2004 

Z.z 

Odôvodnenie* 
 

definovaných zákonom o informačných systémoch verejnej 

správy. 

12. 

  Koncepcie, posudky, štúdie, projekty alebo ich vybrané časti 

týkajúce sa bezpečnosti informačných a komunikačných 

systémov a bezpečnostných počítačových incidentov. 

D, V m) 

2.,3. 

13. 

  Informácie o zabezpečení a prevádzke vládnej dátovej siete 

Govnet, ako aj komponentoch ktoré sa zúčastňujú na udržiavaní 

jej bezpečnosti a integrity. 

 V m) 
3. 

14. 

  Dokumentácia, projekty a štúdie alebo ich vybrané časti 

týkajúce sa kritickej infraštruktúry, sektorov alebo prvkov 

kritickej infraštruktúry definovaných podľa zákona o kritickej 

infraštruktúre. 

 

D, V 

a), c), m) 

2.,3. 

15. 

  Dokumentácia a smernice fyzickej bezpečnosti, objektovej 

bezpečnosti a zabezpečenia priestorov a objektov, ak to ich 

povaha vyžaduje. 

 V  m) 
3. 

16. 
  Programy vybraných zahraničných návštev a zahraničných ciest 

až do ich realizácie 
D, V s) 

2.,3. 

17. 

  Záznamy (zvukové, písomné a iné) z rokovaní úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ak 

obsahujú utajované skutočnosti 

D, V m) 
2.,3. 

18. 

  Údaje,  dokumenty a informácie o systémoch a prostriedkoch 

šifrovej ochrany informácií, formy, metódy a zásady šifrovej 

ochrany informácií pre stupeň utajenia „Vyhradené“, 

„Dôverné“, „Tajné“ 

T, D, V m), o) 

1.,2.,3 

19. 
  Ochrany určených objektov  

(podľa § 27 zákona č.319/2002 Z.z.) 
D,V e) 2.,3. 

 

* Vysvetlivky k stĺpcu „Odôvodnenie“: 

1. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické 

postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla 

vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky. 

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, 

verejných záujmov alebo právom chránených záujmov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu alebo iných štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky. 

3. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených 

záujmov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, iných právnických osôb alebo 

fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

 

 
Podpis:  ................................................  

                                                                                                       Mgr. Patrik Krauspe 

                                                                                                            Vedúci úradu 


