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N a r i a d e n i e  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

z 30. júna 2015 

o zozname utajovaných skutočností  

v znení nariadenia MV SR č. 112/2015 a nariadenia MV SR č.14/2016 

 

Podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti 

utajovaných skutočností u s t a n o v u j e m : 

 

Čl. 1 

Toto nariadenie ustanovuje zoznam utajovaných 

skutočností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“), ktorý sa vzťahuje na útvary 
v pôsobnosti ministerstva.

1)
  

 

Čl. 2 

Zoznam utajovaných skutočností ministerstva je 

uvedený v prílohe. 

 

Čl. 3 

Určenie rozsahu utajovaných skutočností oprávnených 

osôb podľa  doterajšieho predpisu ostáva v platnosti, ak 

tento rozsah je totožný s rozsahom utajovaných 
skutočností uvedeným v tomto nariadení, a to do doby, 

pokiaľ nedôjde k zmene určenia oprávnenej osoby 

oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. 

 
Čl. 4 

Zrušuje sa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 16/2008 o vydaní zoznamu utajovaných 

skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 30/2009, nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 75/2010, nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2011 

a nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 114/2013. 

 

 

                                                
1) Čl. 2 ods. 5 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 39/2015 o organizačnom  poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. 

 

 
Čl. 5 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015. 

Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 112/2015 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2015. 
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 14/2016 nadobudlo účinnosť 22. februára 2016. 

 

Č. p.: SITB-OB4-2015/000632-048 

 

 

Robert Kaliňák v. r. 
 



Príloha k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 

 

Z o z n a m 

 

utajovaných skutočností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 

  

Bod Utajovaná skutočnosť 

 

Stupeň 

utajenia 

1.  plány na plnenie úloh v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu, 

V 

2.  dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie a pri ich 

riešení, 

V 

3.  dokumentácia kritickej infraštruktúry a obrannej infraštruktúry 

(prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,  

režimové opatrenia, smernice, bezpečnostný plán), sektorové 

a prierezové kritériá na určenie prvkov kritickej infraštruktúry, 

V, D 

4.  riešenie krízových situácií v súčinnosti s inými orgánmi štátnej 

správy, medzinárodné rokovania, dohody, protokoly, zápisy alebo 

informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce, spoločné cvičenia 

s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, NATO, oboznamovanie 

sa s utajovanými skutočnosťami v rámci NATO a Európskej Únie, 

V, D, T 

5.  údajový dokument hospodárskej mobilizácie, V 

6.  dislokácia záložných miest riadenia a ich prehľad, V, D, T 

7.  civilné núdzové plánovanie, V, D 

8.  informačný systém krízového riadenia štátu, informačný systém 

civilnej ochrany, komunikačná a  informačná infraštruktúra 

integrovaného záchranného systému, dátové fondy, výstupné zostavy, 

ich technické a programové zabezpečenie, projektová, programová          

a užívateľská dokumentácia, koncepcia dátovej siete a spôsob 

prenosu údajov v počítačových sieťach, prístupy, kódy a heslá počas 

doby ich  platnosti, 

V, D 

9.  koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva, V, D 

10.  dokumentácia vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v čase 

krízovej situácie, 

V, D 

11.  analýza bezpečnostných rizík Slovenskej republiky, analýza územia 

Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,   

V 

12.  evakuácia z  územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti 

ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

V, D 

13.  dislokácia chránených pracovísk, záložného dátového centra 

a záložného Národného personalizačného centra, dokumentácia 

chránených pracovísk, záložného dátového centra a záložného 

Národného personalizačného centra (projektová dokumentácia, 

prevádzková dokumentácia, režimové opatrenia, smernice,                            

bezpečnostný plán), 

V, D 

14.  administratívne heslá najvyššej úrovne pre prístup do varovného 

systému civilnej ochrany a konfigurácia kľúčových systémových 

parametrov, 

V, D 



 

15.  žiadosti, návrhy, príkazy a podnety príslušníkov Policajného zboru  

(ďalej len „policajt“) 

15.1. na použitie agenta podľa § 117 ods. 5 a 6 Trestného poriadku, 

15.2. na postup u svedka podľa § 136 ods. 5 Trestného poriadku, 

15.3. návrhy na ochranu a opatrenia podľa § 3 ods. 1 písm. a)  

zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

činnosť  osobitnej  komisie a na postup pri výsluchu svedka  

podľa  § 136  ods. 1, 2 a 4 a § 137 Trestného poriadku, 

15.4. na vydanie príkazu na zaistenie peňažných prostriedkov  na 

účte podľa § 95 ods. 1 a 2 Trestného poriadku do zaistenia 

peňažných prostriedkov alebo do nevydania príkazu 

prokurátorom, 

15.5. na vydanie príkazu na zaistenie zaknihovaných cenných 

papierov podľa § 96 ods. 1 a 2 Trestného poriadku do zaistenia 

zaknihovaných cenných papierov alebo do nevydania príkazu 

prokurátorom, 

15.6. na vydanie príkazu na domovú prehliadku podľa § 100 ods. 1 

Trestného poriadku do jej začatia alebo do nevydania príkazu 

sudcom, 

15.7. na zadržanie zásielok podľa § 108 ods. 1 a 2 Trestného 

poriadku do vydania   zásielky, 

15.8. na zámenu obsahu zásielok podľa § 110 ods. 1 Trestného 

poriadku do doručenia zásielok, 

15.9. na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa    

§ 115 ods. 1, 2 a  5 Trestného poriadku, 

15.10. na sledovanie kontrolovanej dodávky podľa § 111 ods. 2  a 4 

Trestného  poriadku do doručenia dodávky alebo skončenia 

sledovania dodávky, 

15.11. na predstieraný prevod podľa § 112 ods. 2 Trestného poriadku 

do dokončenia predstieraného prevodu, 

15.12. na sledovanie osôb a vecí podľa § 113 ods. 2, 4 a 5 Trestného 

poriadku, 

15.13. na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-

zvukových záznamov podľa § 114 ods. 2 Trestného poriadku, 

15.14. na prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101  

Trestného poriadku do jej začatia alebo do neudelenia súhlasu 

prokurátorom, 

15.15. na poskytovanie krátkodobej ochrany podľa osobitného 

predpisu,
1)
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1) 

Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 8/2007 o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb v znení nariadenia 

prezidenta Policajného zboru č. 10/2013. 



 

16.  žiadosti o nasadenie informačno-technických prostriedkov alebo 

prostriedkov operatívno-pátracej činnosti podľa osobitných 

predpisov,
2) 

  

V 

17.  opatrenia v boji so závažnou kriminalitou a operatívne rozpracovanie,   V 

18.  informácia o bezpečnostných opatreniach podľa § 38a zákona            

č. 483/2001  Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

V 

19.  poznatkové fondy útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“),   

V 

20.  údaje z informačného systému ACHERON, V 

21.  informácie o totožnosti  

21.1. agenta,  

21.2. osoby konajúcej  v prospech Policajného zboru, 

 

V, D 

V 

22.  žiadosti, oznámenia a vyrozumenia súvisiace s operatívnym 

blokovaním záujmových osôb, 

V 

23.  vybrané metodiky služobnej prípravy policajtov,  V 

24.  represívno–bezpečnostné akcie do ich ukončenia,  V 

25.  formy, metódy, prostriedky a spôsob vykonávania obranno–

technických prehliadok,   

V 

26.  informácie a štatistické údaje k osobám 

26.1. rozpracovaným v kriminálnom zväzku, 

26.2. stíhaným,    

 

V 

V 

27.  typové projekty policajných opatrení a policajných akcií,  V 

28.  opatrenia na zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave, 

manipulácii, spotrebe a držaní vysokorizikových chemických látok 

a materiálov, vysokorizikových biologických agensov a toxínov, 

rádioaktívnych materiálov I. a II. kategórie a opatrenia fyzickej 

ochrany jadrových zariadení, 

V, D 

29.  informácie o bezpečnostnej situácii, V 

30.  osobitné finančné prostriedky – adresné čerpanie v konkrétnom 

prípade, evidované v príslušnom zväzku, žiadosti na čerpanie, 

vyhlásenia o vyplatení, doklad o využití výdavku v konkrétnom 

prípade, 

V 

31.  správa o efektívnosti vynakladania osobitných finančných 

prostriedkov, 

V 

32.  žiadosti na pridelenie finančných prostriedkov pre operatívne 

kombinácie, 

V 

33.  informácie o prípadoch trestnej činnosti v operatívnom preverovaní 

a operatívnom rozpracovaní, 

V 

                                                
2) 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov. 

  



 

34.  formy a metódy používania informačno-technických prostriedkov             

a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, prostriedky nástrahovej 

a zabezpečovacej techniky, špeciálne technické prostriedky 

a výsledky, prehľady a rozbory ich použitia v konkrétnych prípadoch, 

ako aj evidencie, žiadosti, podnety a iné dokumenty spracované 

v súvislosti s ich použitím; v prípade použitia prostriedkov 

operatívno-pátracej činnosti, informačno-technických prostriedkov     

a obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, 

záznamov telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu sa postupuje 

podľa osobitných predpisov,
3)

 

V 

35.  nástrahová technika vrátane procesu jej obstarávania, V 

36.  učebné pomôcky spracované na výučbu predmetov operatívno-

pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov,                   

na semináre, záverečné, diplomové a kvalifikačné práce na uvedené 

témy, 

V 

37.  obstarávanie najmä elektronických, rádiotechnických, 

fototechnických, optických, mechanických a iných technických 

prostriedkov a zariadení alebo ich súborov uvedených v číselníku 

interných čísel komoditnej skupiny č. 10 – spravodajská technika, 

ktoré budú používané utajovaným spôsobom (ďalej len „špeciálne 

technické prostriedky“) pre útvary vykonávajúce operatívno-pátraciu 

činnosť a útvary zabezpečujúce použitie informačno-technických 

prostriedkov, 

V, D, T 

38.  špeciálne technické prostriedky používané pri nasadzovaní 

prostriedkov  operatívno-pátracej činnosti,     

V 

39.  informácie o vyhradených technických zariadeniach dôležitých pre 

bezpečnosť,  ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem a výsledky ich 

posúdenia,                                                                                                              

V, D 

40.  materiál, technické prostriedky a technické systémy vrátane ich 

obstarávania v rámci vedecko-technického rozvoja, ktoré slúžia na 

zabezpečenie výkonu služby útvarov vykonávajúcich operatívno-

pátraciu činnosť a útvarov zabezpečujúcich použitie informačno-

technických prostriedkov,                    

V 

41.  dislokácia objektov a miest používaných pod legendou a pracovísk 

útvarov vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí, úlohy spojené so 

zabezpečením týchto pracovísk, 

V 

42.  súhrnné a čiastočné zoznamy služobných cestných vozidiel, ktoré 

používajú útvary vykonávajúce sledovanie osôb a vecí a  určených 

služobných motorových vozidiel používaných pri nasadzovaní 

informačno-technických prostriedkov a im pridelených evidenčných 

čísiel, 

V 

43.  súhrnné zoznamy služobných cestných vozidiel používaných útvarmi 

Policajného zboru a  im pridelených evidenčných čísiel, 

V 

                                                
3) § 115 ods. 6 Trestného poriadku. 

    § 7 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



 

44.  informácie o špeciálnej výbave alebo vyhotovení a technických 

prostriedkoch služobného cestného vozidla, ktoré plní úlohy podľa 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, 

V 

45.  vyplnené žiadosti o vyhotovenie krycích dokladov, evidencie 

vyhotovených a vydaných krycích dokladov a čistopisov, spôsob 

vyhotovovania a vykonávania evidenčnej ochrany krycích dokladov 

a ich držiteľov, 

V 

46.  formy, metódy a spôsob vykonávania rádiového prieskumu, V 

47.  dokumentácia súvisiaca s použitím agenta a  legalizanta na úseku 

kriminálneho spravodajstva, 

V, D 

48.  formy, metódy, prostriedky, učebné texty, previerky a hodnotenie 

služobných príprav, výcviku a psychologických vyšetrení agentov 

a legalizantov na úseku kriminálneho spravodajstva, 

V, D 

49.  analytické výstupy z poznatkového fondu kriminálneho 

spravodajstva, 

V, D 

50.  dislokácia útvaru kriminálneho spravodajstva, V 

51.  materiálne a finančné zabezpečenie policajtov na úseku kriminálneho 

spravodajstva týkajúcej sa oblasti zabezpečenia spravodajskej 

činnosti, 

V, D 

52.  personálna evidencia, osobné údaje a príslušnosť policajtov na úseku 

kriminálneho spravodajstva, 

V, D 

53.  zloženie komisie zriadenej podľa zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane 

svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

predpisov, návrhy predkladané na jej rokovanie a jej rozhodnutia, 

V 

54.  metódy  a   formy poskytovania ochrany a  pomoci ohrozeným 

svedkom  a  chráneným svedkom v  konkrétnych prípadoch, ako aj 

informácie o mieste ich pobytu a novej totožnosti, 

V 

55.  zväzky ohrozených svedkov a chránených svedkov, rozhodnutia 

o čerpaní finančných prostriedkov určených na ochranu svedka, 

návrhy a správy z mimoriadnych operatívnych zahraničných ciest 

a mimoriadnych prijatí zahraničných delegácií súvisiace s ochranou 

svedka, 

V 

56.  vybrané informácie o pravej totožnosti a príslušnosti 

56.1. policajtov k odboru ochranných služieb Prezídia Policajného 

zboru okrem nevyhnutných informácií pre potreby 

ekonomicko-personálneho zabezpečenia, 

56.2. policajtov zastávajúcich určené funkcie prezidentom 

Policajného zboru na národnej kriminálnej agentúre Prezídia 

Policajného zboru a útvare osobitného určenia Prezídia 

Policajného zboru, určené funkcie 1. viceprezidentom 

Policajného zboru na úrade zvláštnych policajných činností 

Prezídia Policajného zboru, určené funkcie viceprezidentom 

Policajného zboru v národnej jednotke boja proti nelegálnej 

migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru okrem nevyhnutných informácií pre potreby 

ekonomicko-personálneho zabezpečenia, 

 

V 

 

 

V 



 

57.  komplexné údaje o rozsahu a druhu výzbroje a výstroja  policajtov 

útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, zásahovej 

skupiny národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, 

mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva 

hraničnej a cudzineckej polície Sobrance úradu hraničnej 

a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, 

V 

58.  taktika zákrokov a špeciálny výcvik policajtov útvaru osobitného 

určenia Prezídia Policajného zboru, zásahovej skupiny národnej 

kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, mobilnej zásahovej 

jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej 

polície Sobrance úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru, 

V, D 

59.  bezpečnostné akcie, ktorých sa zúčastnia policajti útvaru osobitného 

určenia Prezídia Policajného zboru, 

V, D 

60.  informácie súvisiace s prípravou služobných zákrokov proti 

teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným 

páchateľom organizovanej trestnej činnosti a  páchateľom iných 

úmyselných trestných činov, 

V, D 

61.  komplexný systém,  stratégia,  plánovanie,  organizácia,  riadenie, 

hodnotenie, rozborová a  analytická činnosť, kontrola 

a dokumentovanie služobných činností na úseku ochrany ústavných 

činiteľov a diplomatických misií (ďalej len „úrad ochrany“) pri 

zaisťovaní ochrany  

61.1. ústavných činiteľov a im na roveň určených osôb, 

61.2. ďalších určených osôb, 

61.3. objektov diplomatických misií a ďalších určených objektov, 

obydlí a miest pobytu, 

 

 

 

 

 

V, D 

V, D 

V, D 

62.  dokumentácia,  plánovanie,  organizácia,  riadenie,  zabezpečovanie,  

koordinácia a dokumentovanie mimoriadnych bezpečnostných 

opatrení úradu ochrany pri zaisťovaní ochrany a bezpečnosti 

určených osôb v čase bezprostredného ohrozenia  života alebo 

zdravia a určených objektov v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu a v krízovej situácii,                                                                

V, D 

63.  organizácia, riadenie, výkon operatívnej ochrany určených osôb 

úradu ochrany a jej dokumentovanie v operatívno-bezpečnostnej 

dokumentácii (objektový zväzok), pri použití metód, foriem 

a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických 

prostriedkov formou operatívneho 

63.1. rozpracovania, 

63.2. dokumentovania, 

 

 

 

 

 

V 

V 

64.  pokyn riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov 

a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre 

výkon štátnej služby policajtov úradu ochrany pri zabezpečovaní 

činností na odboroch osobnej a technickej ochrany, dopravnej 

ochrany a špeciálnej ochrany, 

V 



 

65.  pokyn riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov 

a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre 

výkon štátnej služby policajtov úradu ochrany pri zabezpečovaní 

činností na odboroch ochrany určených objektov, ochrany 

diplomatických misií, operatívneho zabezpečenia, ochrany ústavného 

súdu a misií Košice, služobnej prípravy a styčných dôstojníkov, 

V 

66.  informácie o  priebehu riadiacich a výkonných služobných činností 

v pôsobnosti úradu ochrany a relevantné informácie súvisiace 

s výkonom služobných činností  pri zaisťovaní ochrany určených 

osôb a určených objektov a ich dokumentovanie v dennej zvodke, 

V 

67.  rozhodnutia na zabezpečenie ochrany určených osôb a určených 

objektov vykonávaných formou mimoriadnych bezpečnostných akcií 

pri plnení úloh úradu ochrany ich evidovanie a vyhodnotenie,  

V 

68.  zoznamy účastníkov služobnej telekomunikačnej prevádzky 

obsahujúce aj interné prevádzkové, lokalizačné, osobné, služobné 

údaje, ktoré sú v záujme Policajného zboru a štátu určené utajovať, 

V 

69.  osobné údaje o  určených osobách, blokácia osobných údajov 

v informačných systémoch Policajného zboru, štátnych orgánov 

a orgánov územnej samosprávy a informácie získané v súvislosti so 

zabezpečovaním ochrany určených osôb a informácie 

o charakteristike určených objektov počas zabezpečovania ich 

ochrany,  

V 

70.  informácie o zvláštnych a špecifických prostriedkoch a  špeciálnej 

výzbroji a výstroji úradu ochrany, používaných pri zaisťovaní 

bezpečnosti určených osôb a určených objektov, formy a metódy ich  

používania, 

V 

71.  formy, metódy a prostriedky výcviku špeciálnych taktických 

postupov pri ochrane určených osôb a závery psychologických 

vyšetrení policajtov úradu ochrany, 

V 

72.  údaje a informácie o leteckej preprave ústavných činiteľov, ak sú 

tieto súčasťou mimoriadnych bezpečnostných akcií, 

V 

73.  režimové opatrenia pracovísk ochrany utajovaných skutočností, V 

74.  systém a organizácia ochrany objektov, v ktorých sa vyskytujú 

utajované skutočnosti vrátane systémov technického, elektrického 

a elektronického zabezpečenia, 

V 

75.  kryptologicko-technické rozbory systémov a  prostriedkov  šifrovej 

ochrany  informácií, technológia výroby šifrových materiálov, šifrové 

materiály, ochranné prvky šifrových materiálov, 

V, D 

76.  diaľková správa kľúčov, prenosové prostredie, spôsob prenosu 

údajov v počítačových sieťach, 

V 

77.  prostriedky šifrovej ochrany informácií, V 

78.  pravidlá na používanie, návody na obsluhu, technická dokumentácia          

a technologická dokumentácia týkajúca  sa šifrovej ochrany 

informácií schválené rezortným šifrovým orgánom, 

V 

79.  prístupové kódy a heslá do prostriedkov šifrovej ochrany informácií, V, D 

80.  spôsob generovania náhodných postupností používaných 

v prostriedkoch šifrovej ochrany informácií, 

V, D 



 

81.  odborná príprava na úseku šifrovej ochrany, formy, metódy, 

prostriedky, učebné texty, 

V 

82.  vybrané odborné činnosti kriminalisticko-expertízneho ústavu a ich 

zabezpečovanie vrátane výsledkov, informácií, evidencií a rozborov, 

učebných osnov a textov na výcvik a vzdelávanie odborných 

pyrotechnikov špecialistov, gesčných rozhodnutí na zásahové 

a ochranné prostriedky používané pyrotechnikmi, informácií             

o  testovaní zbraní, materiálov, výrobkov a iných komponentov 

bezpečnostného charakteru, 

V 

83.  centrálna evidencia odznakov kriminálnej polície a  odznakov 

finančnej polície,  

V 

84.  informácie o útvare žiadajúcom blokovanie osôb, dopravných 

prostriedkov a vecí na hraničných priechodoch a o jednotlivých 

služobných činnostiach vykonávaných v rámci tohto blokovania, 

krycie znaky používané pri blokovaní osôb, dopravných prostriedkov 

a vecí na hraničných priechodoch, 

V 

85.  zabezpečovanie priebehu mimoriadnych bezpečnostných opatrení 

v súvislosti s kontrolou vonkajšej hranice a  s tým súvisiaca 

dokumentácia (plánovanie, typové projekty, plány služieb), 

V 

86.  technológia výroby alebo utajované ochranné prvky vodičských 

preukazov, medzinárodných vodičských preukazov, osvedčení                   

o evidencii, zbrojných preukazov, európskych zbrojných pasov, 

zbrojných licencií, preukazov zbrane a občianskych preukazov, 

preukazov odbornej spôsobilosti a osvedčení vydávaných na 

prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb, matričných 

dokladov, ceninovej tlače, pečiatok, lepidiel, atramentov a farieb, 

V, D 

87.  súhrnné údaje o technológii výroby alebo súhrnný popis utajovaných 

ochranných prvkov víz, dokladov a povolení na pobyt a cestovných 

dokladov, lepidiel, atramentov a farieb, 

V, D, T 

88.  informácie k žiadateľom o udelenie azylu pre potreby Slovenskej 

informačnej služby, Vojenského spravodajstva alebo operatívnych 

útvarov Policajného zboru, 

V 

89.  analytické informácie k bezpečnostným rizikám nelegálnej migrácie 

pre potreby  Slovenskej informačnej služby, Vojenského 

spravodajstva alebo operatívnych útvarov Policajného zboru, 

V 

90.  systém a technická dokumentácia prevádzky pultu centralizovanej 

ochrany vrátane procesu obstarávania, informácie súvisiace 

s technickým zabezpečením objektov ministerstva vrátane jeho 

technickej špecifikácie a  informácie súvisiace s technickým 

zabezpečením objektov fyzických osôb a právnických osôb, 

V 

91.  činnosť štátneho odborného dozoru v objektoch osobitnej dôležitosti, V 

92.  trasy kuriérnych zásielok, V 

93.  utajované dátové fondy, výstupné zostavy, technické a programové 

zabezpečenie pre utajované informačné systémy Policajného zboru 

a Hasičského a záchranného zboru,  

V, D 



 

94.  projektová, programová, aplikačná, bezpečnostná a užívateľská 

dokumentácia informačných systémov, primárneho a záložného 

dátového centra, dokumentácia ich konfigurácie, sieťového 

prepojenia vrátane prípadnej mimorezortnej komunikácie na základe 

požiadavky prevádzkovateľa informačného systému; to platí aj 

v prípade, že zhotoviteľom takejto dokumentácie je externý 

dodávateľ, 

V, D 

95.  koncepcia dátovej siete, spôsob prenosu a ochrany údajov 

v počítačových sieťach, 

V 

96.  evidencia kódov, loginov a hesiel používateľov, ktorým boli 

pridelené prístupy do informačných systémov ministerstva 

a Policajného zboru,  

V 

97.  koncepcia, organizácia, plány spojenia, služobné predpisy 

telekomunikačnej služby, ak obsahujú utajované skutočnosti 

v odbore elektronických komunikačných služieb, 

V 

98.  písomnosti a iné nosiče informácií o sieťových telekomunikačných 

systémoch celej siete ministerstva ako celku (telekomunikačných 

a rádiokomunikačných) obsahujúce všetky vymenované údaje 

(topológia siete, prenosová sústava, dimenzovanie zväzkov  

prenosových vedení, číslovací plán, konfigurácia telekomunikačných 

uzlov), 

V 

99.  písomnosti a iné nosiče informácií o telekomunikačných systémoch 

celej a regionálnej siete ministerstva (telekomunikačnej 

a rádiokomunikačnej) obsahujúce údaje, ktoré treba utajiť z hľadiska 

organizácie prevádzky, prevádzkových údajov (slúžiace na utajované 

mierové, bezpečnostné, mimoriadne alebo krízové situácie), 

z hľadiska projekčného charakteru a jeho prípravy (ideový zámer, 

štúdia, projekčný návrh, stavebný projekt,  projekt technológie), 

V 

100.  zariadenia utajeného prenosu správ, separátna rádiová sieť, 

zariadenia  a systémy slúžiace na výstavbu a telekomunikačnú resp. 

rádiokomunikačnú prevádzku utajovanej policajnej činnosti,             

na sledovanie zdrojov rušenia, resp. odhaľovanie zneužívania 

rezortnej siete, 

V 

101.  zoznamy účastníkov služobnej telekomunikačnej prevádzky 

obsahujúce názvy funkcií, e-mailové adresy, čísla mobilných 

telefónov, telefónne čísla zaradené do režimu prednostného spojenia, 

štruktúry a číslovacie plány služobnej komunikačnej sústavy 

ministerstva, osobné a služobné údaje nadriadených, predstavených 

a vedúcich zamestnancov uvedených v zoznamoch, čo je v záujme  

Policajného zboru a štátu určené utajovať, 

V 

102.  heslá k telefonickému zisťovaniu údajov v informačných systémoch 

a evidenciách ministerstva a Policajného zboru počas doby ich 

platnosti, 

V 

103.  informácie z  psychofyziologického overovania pravdovravnosti 

používané v policajnej bezpečnostnej praxi, pre orgány činné 

v trestnom konaní, pre iné štátne inštitúcie a orgány Slovenskej 

republiky, ak o nezverejnenie údajov požiada dožadujúci orgán, 

V 



 

104.  medzinárodné rokovania, ich príprava, zmluvy, dohody, protokoly, 

zápisy alebo informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce, ak to ich 

charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú 

a návrhy právnych aktov a iných dôležitých dokumentov s určeným 

stupňom utajenia, ktoré sa prerokúvajú v pracovných skupinách 

a výboroch v rámci Rady Európskej únie a Európskej komisie, ako aj 

pozičné dokumenty spracúvané k týmto dokumentom, 

V, D, T, PT 

105.  rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s týmito 

súvisiaca dokumentácia, 

V, D, T 

106.  dohody a  spolupráca ministerstva a Policajného zboru s inými 

bezpečnostnými subjektmi, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa 

na tom zmluvné strany dohodnú, 

V, D 

107.  príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly, V 

108. správy a informácie o stave zabezpečenia obrany a správy 

o mobilizačnej pripravenosti, 

V 

109. dokumentácia na prípravu, zabezpečenie a vykonanie doplnenia 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo mobilizáciu Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky a zabezpečenie výkonu alternatívnej služby, 

V 

110. databáza odborných špecialistov a vecných prostriedkov pre 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 

V 

111. agenda vydávania povolenia na zvláštne výstražné znamenia. V 

  

 

 

O d ô v o d n e n i e 
určenia utajovaných skutočností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

  

 Podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa  ustanovujú oblasti 

utajovaných skutočností, (ďalej len „nariadenie vlády“), boli zaradené jednotlivé skutočnosti 

v pôsobnosti ministerstva do jednotlivých oblastí podľa § 1 nariadenia vlády a určené stupne utajenia 

podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

1. Prísne tajné  

1.1. bod 104 podľa § 1 písm. p) nariadenia vlády,  

pretože by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie 

ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné 

a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky 

alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch 

Slovenskej republiky. 

 

2. Tajné  

2.1. bod 6 podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády, 

2.2. bod 37, 87, 105 podľa § 1 písm. o) nariadenia vlády, 

2.3. bod 4 podľa § 1 písm. t) nariadenia vlády, 

pretože 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. 



 

 

3. Dôverné 

3.1. bod 3, 7 až 10, 12, 14 podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády, 

3.2. bod 61,62 podľa § 1 písm. d) nariadenia vlády, 

3.3. bod 13, 51 podľa § 1 písm. e) nariadenia vlády, 

3.4. bod 28 podľa § 1 písm. h) nariadenia vlády, 

3.5. bod 21.1, 47 až 49, 52, 58 až 60 podľa § 1 písm. i) nariadenia vlády, 

3.6. bod 39 podľa § 1 písm. j) nariadenia vlády, 

3.7. bod 75, 79, 80, 93, 94 podľa § 1 písm. m) nariadenia vlády, 

3.8. bod 86 podľa § 1 písm. o) nariadenia vlády, 

3.9. bod 15.1 podľa § 1 písm. r) nariadenia vlády, 

3.10. bod 106 podľa § 1 písm. t) nariadenia vlády, 

pretože 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. 

   

4. Vyhradené 

4.1. bod 1, 2, 5, 11, 108 až 110 podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády, 

4.2. bod 18, 29, 43, 44, 83 až 85, 90, 91, 103, 107, 111 podľa § 1 písm. b) nariadenia vlády, 

4.3. bod 63 až 72 podľa § 1 písm. d) nariadenia vlády, 

4.4. bod 41, 42, 50, 73, 74 podľa § 1 písm. e) nariadenia vlády, 

4.5. bod 17, 19, 20, 21.2, 22 až 27, 45, 46, 56, 57 podľa § 1 písm. i) nariadenia vlády, 

4.6. bod 16, 30 až 36, 38 podľa § 1 písm. j) nariadenia vlády, 

4.7. bod 82 podľa § 1 písm. k) nariadenia vlády, 

4.8. bod 40 podľa § 1 písm. l) nariadenia vlády, 

4.9. bod 76 až 78, 81, 95 až 102  podľa § 1 písm. m) nariadenia vlády, 

4.10. bod 15.2 až 15.15, 53 až 55, 88, 89 podľa § 1 písm. r) nariadenia vlády, 

pretože 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. 

       

Skutočnosť uvedená pod bodom č. 2, 4 až 11, 13, 14, 29 sa nevzťahuje na okresné úrady. 

 

Skutočnosť, ktorá je inak uvedená v zozname utajovaných skutočností pod bodom č. 1 až 12, 14, 

15.4 až 15.8, 15.14, 19, 20, 23,  24,  27 až 29,  33,  57 až 60, 62, 63, 65 až 69, 71, 73 až 78, 80, 81, 83, 

88, 90, 92, 93 až 95, 98, 99, 101, 106, 109 môže byť individuálne v odôvodnenom prípade bez 

označenia stupňa utajenia. 

 

 
 


