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Zoznam 

utajovaných skutočností v pôsobnosti Okresného úradu Považská Bystrica 

 

 

 

P. 

č. 
Utajovaná skutočnosť SU O US Odôvodnenie 

1.  

Plány na plnenie úloh v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu. 

V a) 1 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

2.  

Dokumentácia súvisiaca s prípravou na 

krízové situácie a pri ich riešení. 

 

V a) 2 

Následkom neoprávnenej manipulácia s ňou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo  právom chránených záujmov  štátneho 

orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch 

Slovenskej republiky. 

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 a) 3 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

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, 

oboznamovane sa s utajovanými 

skutočnosťami v rámci NATO a 

 Európskej Únie. 

V a) 4 

Následkom neoprávnenej manipulácia s ňou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo  právom chránených záujmov  štátneho 

orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch 

Slovenskej republiky. 

5.  
Údajový dokument hospodárskej 

mobilizácie. 
V a) 5 

Následkom neoprávnenej manipulácia s ňou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo  právom chránených záujmov  štátneho 

orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch  

Slovenskej republiky. 

 

6. 

Dislokácia záložných miest riadenia 

a ich prehľad. 
V a) 6 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

7. 
Civilné núdzové plánovanie  

 
V a) 7 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky 

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 a) 8 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

10. 

Dokumentácia vyrozumenia osôb 

a varovania obyvateľstva v čase krízovej 

situácie. 

 

V 

 

a) 10 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 



  

 
Legenda: SU – stupeň utajenia, O  – oblasť v zmysle § 1 písm. NR SR č. 216/2004 Z. z., 

                US –  číslo utajovanej skutočnosti podľa nariadenia MV SR č. 16/2008 o vydaní zoznamu US pôsobnosti MV SR 

 

Skutočnosti, ktoré sú uvedené v zozname utajovaných skutočností, môžu byť individuálne v odôvodnenom 

prípade bez stupňa utajenia. 
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P. 

č. 
Utajovaná skutočnosť SU O US Odôvodnenie 

11. 

Analýza bezpečnostných rizík 

Slovenskej republiky, analýza územia  

Slovenskej republiky z hľadiska 

možných mimoriadnych udalostí. 

V a) 11 

Následkom neoprávnenej manipulácia s ňou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo  právom chránených záujmov  štátneho 

orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch 

Slovenskej republiky. 

12. 

Opatrenia na zabezpečenie fyzickej 

ochrany pri preprave, manipulácii, 

spotrebe a držaní vysokorizikových 

chemických látok a materiálov, 

vysokorizikových  biologických  

agensov a toxínov a rádioaktívnych 

materiálov I. a II. kategórie. 

V h) 28 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

13. 

 

Informácie o bezpečnostnej situácii. 

 

 

V b) 29 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

14. 

Režimové opatrenia pracovísk ochrany 

utajovaných skutočností. 

 

V e) 73 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

15. 

Systém a organizácia ochrany objektov, 

v ktorých sa vyskytujú utajované 

skutočnosti vrátane systémov 

technického, elektrického 

a elektronického zabezpečenia. 

V e) 74 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

16. 

Správy a informácie o stave 

zabezpečenia obrany a správy 

o mobilizačnej pripravenosti. 

V a) 108 

Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť 

poškodenie právom chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

 

17. 

Dokumentácia na prípravu, zabezpečenie 

a vykonanie doplnenia ozbrojených síl 

Slovenskej republiky alebo mobilizáciu 

ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a zabezpečenie výkonu alternatívnej 

služby 

V a) 109 

Následkom neoprávnenej manipulácia s ňou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo  právom chránených záujmov  štátneho 

orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch 

Slovenskej republiky. 

 


