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6. 

Pokyn 

prednostu Okresného úradu  Kysucké Nové Mesto z 31. 10. 2013 

o Zozname utajovaných skutočností  

 

 

Čl. 1 

V zmysle § 8  zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a  na základe § 2 nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú oblasti utajovaných skutočností, nariadenia MV SR č. 114/2013, ktorým sa dopĺňa 

nariadenia MV SR č. 16/2008 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti MV SR 

v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na organizačné zmeny podľa smernice MV SR č. 

SVS-OMSZV1-2013/022320 zo dňa 13. septembra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti 

o vnútornej organizácií okresného úradu vydávam „Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti 

Okresného úradu Kysucké Nové Mesto (zoznam  je neoddeliteľnou súčasťou tohto pokynu a tvorí 

prílohu pokynu). 

 

    Čl. 2 

1. Vedúcim všetkých odborov a iných organizačných útvarov Okresného úradu  Kysucké Nové 

Mesto  preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov so znením tohto pokynu a zabezpečiť 

jeho dodržiavanie. 

2. Bezpečnostnému  zamestnancovi  Okresného  úradu  Kysucké Nové Mesto - dodržiavať  

plnenie,  postupovať podľa  tohto pokynu. 

3. Bezpečnostnému  zamestnancovi  Okresného  úradu  Kysucké Nové Mesto  –  zverejniť 

„Zoznam  utajovaných skutočností v pôsobnosti Okresného úradu  Kysucké Nové Mesto  na 

internetovej stránke „http://www.minv.sk/?okresny-urad-kysucke-nove-mesto“  na 

oznamovacej  tabuli  okresného  úradu,  pretože   zoznam utajovaných skutočností je verejný  

podľa § 2 ods. 3  nariadenia vlády SR č. 216/2004  Z. z., ktorým sa  ustanovujú oblasti 

utajovaných  skutočností. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto 

zaraďovaných do služobnej pohotovosti. 

2. Vedúci odborov, ktorých zamestnanci sú zaraďovaní do služobnej pohotovosti zodpovedajú za 

jeho realizáciu, dodržiavanie v praxi a zabezpečia preukázateľné oboznámenie sa zamestnancov 

zaradených do služobnej pohotovosti s jeho znením. 

3. Tento pokyn možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov. 

4. Tento pokyn je vyhotovený v troch origináloch. Originál dostane Okresný úrad Kysucké Nové 

Mesto (odbor organizačný, odbor krízového riadenia a bezpečnostný zamestnanec).  
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5. Kópia tohto pokynu bude uložená na každom odbore Okresného úradu Kysucké Nové Mesto. V 

elektronickej podobe bude príkaz sprístupnený zamestnancom na intranetovej stránke úradu.  

 

 

Čl. 4 

Účinnosť  

   

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom  vydania. 

 

   OU-KNM-OO/A/2013/00017-001 

       

 

                                                                                    Ing. Ľubomír Golis v. r.  

                        prednosta 
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P. č. Utajovaná skutočnosť 

Por. č. 

podľa 

nariadenia 

MV SR č. 

114/2013 

Oblasť 

v zmysle 

§1 písm. .... 

nariadenia 

vlády SR  

č. 216/2004 

Stupeň 

utajenia 

Odôvodnenie 

1.  

Dokumentácia kritickej infraštruktúry a 

obrannej infraštruktúry (prehľad 

objektov osobitnej dôležitosti a ďalších 

dôležitých objektov, prehľad určených 

automobilových ciest – UAC, režimové 

opatrenia, smernice). 

 

 

 

3 
a) 

 

 

 

V 

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. 

2.  
Dokumentácia civilného núdzového 

plánovania. 

 

 

7 a) 

 

 

V 

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. 

3.  

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. 

 

 

 

4 

a) 

 

 

 

V 

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. 

 

4.  

Opatrenia na zabezpečenie ochrany 

utajovaných skutočností (režimové 

opatrenia pracovísk ochrany 

utajovaných skutočností, systém 

a organizácia ochrany objektov, 

v ktorých sa vyskytujú utajované 

skutočnosti, vrátane systémov 

technického, elektrického 

a elektronického zabezpečenia). 

 

 

 

 

73, 74 e) 

 

 

 

 

V 

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. 

 

5.  

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 ich platnosti. 

8 m) V 

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. 
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6.  Informácie k bezpečnostnej situácii 29 a), b), h) V 

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. 

7.  

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.   

101 m) V 

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. 

 

8.  

Dokumentácia na prípravu, 

zabezpečenie a vykonanie doplnenia 

ozbrojených síl Slovenskej republiky 

alebo mobilizáciu ozbrojených síl 

Slovenskej republiky a zabezpečenie 

výkonu alternatívnej služby.  

109 a) V 

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. 

9.  

Plány na plnenie úloh v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu.  
1 a), b) V 

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. 

10.  
Dokumentácia súvisiaca s prípravou na 

krízové situácie a pri ich riešení.  
2 a) V 

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. 

11.  
Údajový dokument hospodárskej 

mobilizácie. 
5 a), b) V 

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. 
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Odôvodnenie určenia utajovaných skutočností: 

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

skutočností, boli posúdené jednotlivé skutočnosti u ktorých by následkom neoprávnenej 

manipulácie mohla vzniknúť ujma na záujmoch SR, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu  právom 

chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby a fyzickej osoby. Utajovaná skutočnosť, 

ktorá je uvedená v Zozname utajovaných skutočností pod poradovým č. 1-16, individuálne 

v odôvodnenom prípade môže byť bez stupňa utajenia. 

 

 
 

12.  
Dislokácia záložných miest riadenia 

a ich prehľad.  
6 a) V 

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. 

 

13.  

Koncepcia vyrozumenia a varovania 

obyvateľstva. Dokumentácia 

vyrozumenia osôb a varovania 

obyvateľstva v čase krízovej situácie.  

9, 10 b), m) V 

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. 

 

14.  

Administratívne heslá najvyššej úrovne 

pre prístup do varovného systému 

civilnej ochrany a konfigurácia 

kľúčových systémových parametrov. 

14 m) V 

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. 

 

15.  

Analýza bezpečnostných rizík 

Slovenskej republiky, analýza územia 

Slovenskej republiky, analýza územia 

Slovenskej republiky z hľadiska 

možných mimoriadnych udalostí. 

11 b) V 

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. 

 

16.  
Evakuácia z územia vyčleneného pre 

potreby operačnej činnosti ozbrojených 

síl Slovenskej republiky.  
12 a) V 

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. 

 


