
 

 

Číslo: 050304/2022                                                                             V Bratislave, dňa 15. júna 2022

  

 

 

ZOZNAM UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností, vydávame zoznam utajovaných 

skutočností v oblastiach: 

 

Utajovaná skutočnosť 

T – Tajné, D - Dôverné,  V - Vyhradené,  

Por. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť                  

v zmysle § 1 

nariadenia 

vlády SR  č. 

216/2004 Z. z 

Odôvodnenie* 

1. 

Medzinárodné rokovania, dohody, protokoly a 

ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní 

o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha 

vyžaduje, vrátane zápisov, analytických 

materiálov, koncepcií alebo informácií z oblasti 

medzinárodnej spolupráce a medzinárodných 

zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany 

dohodnú  

 

T, D, 

V 
p) 1., 2., 3. 

2. 

Príprava návrhov právnych úprav 

a medzinárodných zmluvných dokumentov, ak to 

ich povaha vyžaduje 

 

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

3. 
Dokumenty určené Severoatlantickej aliancii 

podľa ich charakteru a obsahu 

 

T, D, V s) 1., 2., 3. 

4. 
Dokumenty určené Európskej únii podľa ich 

charakteru a obsahu 

 

T, D, V s) 1., 2., 3. 

5. 

Dokumenty určené ostatným zmluvným 

partnerom v súlade s uzatvorenou dohodou o 

vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 

 

T, D, V s) 1., 2., 3. 

6. 

Pripomienkové konania a stanoviská, ktorých 

obsahom sú utajované skutočnosti stupňa utajenia 

T až V 

 

T, D, V a) 1., 2., 3. 

7. 
Záznamy (zvukové, písomné a iné) z rokovaní 

MIRRI SR, ak obsahujú utajované skutočnosti T, D, V  a) 
1., 2., 3. 

 



8. 

Stanoviská, pripomienky, podklady 

k utajovaným dokumentom vlády SR, 

Bezpečnostnej rady SR, Národnej rady SR, 

Ústredného krízového štábu SR, iných 

ústredných a ostatných orgánov štátnej správy 

SR, orgánov (výborov) NATO a EÚ, ktorých 

obsahom sú utajované skutočnosti stupňa utajenia 

T až V 

 

T, D, V a), b)  1., 2., 3. 

9. 
Správa o bezpečnosti SR s návrhmi opatrení na 

jej zachovanie, ak obsahuje utajované skutočnosti 

 

T, D, V a), b) 1., 2., 3. 

10. 

Dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové 

situácie, ak to ich charakter vyžaduje 

 

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

11. 

Plán činnosti MIRRI SR v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

 

T, D, V a) 1., 2., 3. 

12. 

Dokumenty súvisiace so zabezpečením ochrany 

a bezpečnosti nastavenia komunikačných a 

informačných systémov, ak to ich charakter 

vyžaduje 

 

D, V m) 2., 3. 

13. 

Koncepcie, posudky, štúdie, projekty, analýzy 

alebo ich vybrané časti týkajúce sa bezpečnosti 

informačných a komunikačných systémov 

a bezpečnostných počítačových incidentov 

 

T, D, V m) 1., 2., 3. 

14. 

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti 

a objektovej bezpečnosti chránených priestorov a 

objektov kategórie T až V 

 

D, V e) 3. 

15. 

Súhrnný zoznam objektov osobitnej dôležitosti a 

ďalších dôležitých objektov s uvedením ich 

dislokácie v pôsobnosti MIRRI SR 

 

D, V e) 1., 2., 3. 

16. 
Bezpečnostný projekt technických prostriedkov 

pre stupeň utajenia T až V 

 
D, V m) 3. 

17. 

Spolupráca rezortu MIRRI SR s bezpečnostnými 

zložkami SR 

 

T, D, V a), b) 1., 2., 3. 

18. 

Dokumentácia, projekty a štúdie alebo ich 

vybrané časti týkajúce sa kritickej infraštruktúry, 

sektorov alebo prvkov kritickej infraštruktúry 

definovaných podľa zákona o kritickej 

infraštruktúre 

 

T, D, V a), m) 1., 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 Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 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 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy 

Slovenskej republiky. 

Stupne utajenia podľa § 3 zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

Tajné 

podľa § 3 ods. 4 zákona sa stupňom utajenia Tajné označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by 

následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 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, 

Dôverné 

podľa § 3 ods. 5 zákona sa stupňom utajenia Dôverné označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by 

následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch 

Slovenskej republiky, 

Vyhradené 

podľa § 3 ods. 6 zákona sa stupňom utajenia Vyhradené označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by 

neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

 

Ing. Vladimír Šafárik, v. r. 

vedúci oddelenia bezpečnosti 


