
 

 

 

Zoznam utajovaných skutočností Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

Por. 

číslo 
Utajovaná skutočnosť 

Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa    

§ 1 písm. ...       

NV SR                     

č. 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 

V m), p) 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 v oblasti zabezpečenia ochrany 

a bezpečnosti komunikačných a informačných 

systémov. 

V m) 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. 

3. 
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované 

skutočnosti a dokumentácia s nimi súvisiaca. 

  

V m), p) 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. 

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov  

na ochranu utajovaných skutočností.  

V m) 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. 

5.  

Vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch 

na ochranu utajovaných skutočností. 

 

V m) 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. 

6. 

Bezpečnostná dokumentácia technických 

prostriedkov pre stupeň utajenia Dôverné a 

Vyhradené. 

 

V m) 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 D m) Následkom neoprávnenej manipulácie 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.  

 

 


