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Príkazný list  č. 1/2014 

  
 

1. Vydávam:  

 

Podľa § 8 zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe § 2 nariadenia vlády SR              

č. 216/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností a v súlade              

s Nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) č. 114      

z 23. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie MV SR č.16 o vydaní zoznamu 

utajovaných skutočností v pôsobnosti MV SR  v znení neskorších predpisov, v prílohe  

k tomuto príkazu „Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Okresného úradu 

Galanta“ (zoznam je neoddeliteľnou súčasťou  tohto príkazu).   

 

2. Ukladám :  

 

2.1. Vedúcim všetkých odborov Okresného úradu  Galanta – preukázateľne oboznámiť 

všetkých zamestnancov so znením tohto príkazného listu a zabezpečiť jeho 

dodržiavanie. 

 

2.2. Bezpečnostnému zamestnancovi Okresného úradu Galanta – dodržiavať plnenie 

a postupovať podľa tohto príkazného listu 

 

2.3. Bezpečnostnému zamestnancovi Okresného úradu  Galanta  - zverejniť „Zoznam 

utajovaných skutočností v pôsobnosti Okresného úradu  Galanta“ na zriadenej 

internetovej stránke a na oznamovacej tabuli Okresného úradu Galanta, nakoľko 

zoznam utajovaných skutočností je verejný podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády SR           

č. 216/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.  

 

                                                                                      Termín splnenia :  ihneď a trvalo 

3. Účinnosť: 

 

Tento príkazný list nadobúda účinnosť dňom vydania a zároveň ruší príkazný list 

prednostky Obvodného úradu v Galante č. 1/2013 – vydanie Zoznamu utajovaných 

skutočností  v pôsobnosti Obvodného úradu Galanta zo dňa 4. 1. 2013. 

 

 

 

         

Príloha : Zoznam utajovaných skutočností  v pôsobnosti Okresného úradu Galanta.



Príloha k príkaznému listu č. 1 /2014 prednostky OÚ Galanta 

 

 

 

Zoznam  

utajovaných skutočností, ktoré  môžu vzniknúť v podmienkach 

Okresného úradu Galanta 

 

 
 

 

 

 

Číslo 

US 
Utajovaná skutočnosť 

Stupeň 

utajenia 

Oblasť 

v zmysle §1 

písm. .... 

Nariadenia 

vlády SR           

č.   216/2004 

Por. číslo US podľa 

Nariadenia 

MV SR č.114/2013 

o vydaní zoznamu US 

v pôsobnosti MV SR 

Odôvodnenie 

 

1. 

Plány na plnenie úloh v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

a mimoriadnej situácie. 

V a) 1 Uvedené  za tabuľkou. 

 

2. 

Dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové 

situácie a pri ich riešení. 
V a) 2 Uvedené  za tabuľkou. 

 

 

3. 

Dokumentácia kritickej infraštruktúry a 

obrannej infraštruktúry (prehľad objektov 

osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých 

objektov,  režimové opatrenia, smernice, 

bezpečnostný plán). 

V a) 3 Uvedené  za tabuľkou. 

 

 

 

4. 

Riešenie krízových situácií v súčinnosti s inými 

orgánmi štátnej správy, medzinárodné rokovania, 

dohody, protokoly, zápisy alebo informácie 

z oblastí medzinárodnej spolupráce, spoločné 

cvičenia s Ozbrojenými silami  SR, NATO, 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

v rámci NATO a Európskej únie. 

V a) 4 Uvedené  za tabuľkou. 



Číslo 

US 
Utajovaná skutočnosť 

Stupeň 

utajenia 

Oblasť 

v zmysle §1 

písm. .... 

Nariadenia 

vlády SR           

č.   216/2004 

Por. číslo US podľa 

Nariadenia 

MV SR č.114/2013 

o vydaní zoznamu US 

v pôsobnosti MV SR 

Odôvodnenie 

5. Údajový dokument hospodárskej mobilizácie. V a) 5 Uvedené  za tabuľkou. 

6. Civilné núdzové plánovanie. V a) 6 Uvedené  za tabuľkou. 

 

 

7. 

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 m) 8 Uvedené  za tabuľkou. 

8. 
Koncepcia vyrozumenia a varovania 

obyvateľstva. 
V a) 9 Uvedené  za tabuľkou. 

9. 
Dokumentácia vyrozumenia osôb a varovania 

obyvateľstva v čase krízovej situácie. 
V a) 10 Uvedené  za tabuľkou. 

10. 

Analýza bezpečnostných rizík Slovenskej 

republiky, analýza územia SR z hľadiska 

možných mimoriadnych udalostí – Okresného 

úradu Galanta, ak to ich povaha vyžaduje. 

V a) 11  Uvedené  za tabuľkou. 

11. 
Evakuácia z územia vyčleneného pre potreby 

operačnej činnosti ozbrojených síl  SR. 
V a) 12 Uvedené  za tabuľkou. 

12. 

Opatrenia  pre zabezpečenie fyzickej ochrany pri 

preprave, manipulácii, spotrebe a držanie vysoko 

rizikových chemických látok a materiálov, 

vysokorizikových biologických agensov 

a toxínov a rádioaktívnych materiálov I. a II. 

kategórie. 

V h) 28 Uvedené  za tabuľkou. 

13. 
Režimové opatrenia pracovísk ochrany 

utajovaných skutočností. 
V e), m) 73 Uvedené  za tabuľkou. 

  



14. 

Systém a organizácia ochrany objektov , 

v ktorých sa vyskytujú utajované skutočnosti 

vrátane systémov technického, elektrického 

a elektronického zabezpečenia. 

V e), m) 74 Uvedené  za tabuľkou. 

 

 

 

Odôvodnenie  označenia utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia 
 

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. 

 

 

 

Skutočnosti, ktoré sú uvedené v zozname utajovaných skutočností, môžu byť individuálne v odôvodnenom prípade bez označenia stupňa utajenia. 

 

 
v Galante 30. 09. 2014                                                                                             

 

Spracoval : Ing. György Pék – odborný radca a bezpečnostný zamestnanec Okresného úradu Galanta   

 

 


