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Zoznam utajovaných skutočností vznikajúcich v pôsobnosti Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

schválený príkazom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 10 /2014  

 zo dňa 1. marca 2014 

 

 

Por. 

číslo 
Utajovaná   skutočnosť 

Stupeň 

utajenia 

Oblasť v 

zmysle § 1 

písm. ... 

NV SR 

číslo 

216/2004 Z.z. 

Odôvodnenie 

 

1. 

Medzinárodné rokovania 

a ich príprava vrátane 

medzinárodných 

rokovaní o zmluvných 

dokumentoch, ak to ich 

povaha vyžaduje, 

a medzinárodných zmlúv 

a ich plnenia, ak sa na 

tom zmluvné strany 

dohodnú. 

maximálne 

V 
p), s) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s nimi 

by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych, 

verejných, právom chránených záujmov 

právnických a fyzických osôb, ktoré by mohli 

byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej 

republiky. 

 

2. 

Príprava kontroly až do 

jej začatia, výsledný 

materiál a opatrenia 

z vykonanej kontroly 

a vyhodnotenie ich 

plnenia ak to jej 

charakter vyžaduje. 

maximálne 

V 
a), l) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito 

informáciami by mohlo dôjsť k ohrozeniu 

utajovaných skutočností a tým k poškodeniu 

právom chránených záujmov právnických osôb 

a fyzických osôb, ktoré by mohli byť 

nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 

3. 

Dokumentácia, 

materiály, správy, 

podklady a stanoviská 

z oblasti obrany 

a bezpečnosti, krízového 

plánovania, obranného 

plánovania, krízového 

riadenia, krízového 

manažmentu a civilného 

núdzového plánovania v 

rezorte. 

maximálne 

V 
a) 

 

 

 

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 

by mohlo dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

4. 

Predmetná oblasť 

hospodárskej mobilizácie 

na úrovni ústredného 

orgánu štátnej správy. 

maximálne 

V 
a) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 

by mohlo dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 
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Odôvodnenie 

 

5. 

Bezpečnostná 

dokumentácia fyzickej  

bezpečnosti a objektovej 

bezpečnosti chránených 

priestorov a riadiace akty 

týkajúce sa ochrany 

utajovaných skutočností. 

maximálne 

V 

 

a), e), l), m), 

o) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 

by mohlo dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

6. 

Analytické, koncepčné 

materiály týkajúce sa 

ochrany utajovaných 

skutočností. 

maximálne 

V 

a), d), l), m), 

o), p), s), u), 

v) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s nimi 

by mohli byť  poškodené  záujmy právnických 

a fyzických osôb, ktoré by mohli byť 

nevýhodné  pre záujmy Slovenskej republiky. 

7. 

Bezpečnostná 

dokumentácia 

technických prostriedkov 

pre stupne utajenia 

Dôverné a Vyhradené. 

maximálne 

V 
m) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 

by mohlo dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

8. 

Systémová ochrana 

informačných systémov 

ak to ich povaha 

vyžaduje. 

maximálne 

V 
m) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou 

by mohli byť  poškodené  záujmy právnických 

a fyzických osôb, ktoré by mohli byť 

nevýhodné  pre záujmy Slovenskej republiky. 

9. 

Stanoviská, pripomienky, 

súčinnostné podklady 

k utajovaným 

dokumentom vlády SR, 

Bezpečnostnej rady SR, 

Národnej rady SR, 

Ústredného krízového 

štábu SR, iných 

ústredných orgánov 

štátnej správy SR, 

orgánov (výborov) 

NATO a EÚ. 

maximálne 

V 
a) až v) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s nimi 

by mohli byť  poškodené  záujmy právnických 

a fyzických osôb, ktoré by mohli byť 

nevýhodné  pre záujmy Slovenskej republiky. 

 


