Príloha č. 1
k smernici Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika o
zabezpečovaní personálnej bezpečnosti

ZOZNAM UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Čl. 1
Zoznam utajovaných skutočností
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši – všeobecná časť
A. Oblasť zachovania bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky
[§ 1 písm. a) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
pôsobnosti
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
ozbrojených
síl
Stratégia obrany štátu, obranné plánovanie, obranná infraštruktúra
1
Strategické zámery obrany štátu
V–T
2

Dlhodobé plánovanie rozvoja zbraňových systémov, výzbroje,
ostatnej vojenskej techniky, hnuteľného majetku štátu a
nehnuteľného majetku štátu ostatnej vojenskej techniky, hnuteľného
majetku štátu a nehnuteľného majetku štátu

3
4

Odôvodnenie
je uvedené v
čl. 3 písm.

b) až d)

V, D

c) a d)

Súbor požiadaviek obranného plánovania, súhrnné údaje o
projektoch rozvoja a programový plán

V

d)

Správy a informácie o stave zabezpečenia obrany

V

d)

D, T

b) a c)

T

b)

Operačná dokumentácia
5

Operačné a bojové dokumenty o obrane Slovenskej republiky

6

Plány použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

7

Situačné plány v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu

V–T

b) až d)

8

Stále plány použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky5)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V

d)

V

d)

9
10

11

Plány operácií a plány bojovej činnosti v čase vojny a vojnového
stavu
Programy, plány, smernice, analýzy a hodnotenia úloh na obdobie a
výcvikový rok, ak to ich charakter vyžaduje, s uvedením lehoty
utajenia
Súhrnné požiadavky, plány a prehľady vojenských prepráv,
prehľady objektov účelových zariadení (napr. cesty, železnice,
mosty, tunely) v čase vojny a vojnového stavu

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň
utajenia v
pôsobnosti
Akadémie
ozbrojených
síl

12

Údaje o objektoch a priestoroch určených na rozvinovanie hlavného
miesta velenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, miest velenia
súčastí ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny a
vojnového stavu

T

b)

V, D

c) a d)

V

d)

V

d)

V, D

c) a d)

13
14
15
16

Krízové plány súčastí ozbrojených síl Slovenskej republiky pri
teroristických útokoch, účelová informácia z krízového plánu
Riadiaca dokumentácia k štábnym nácvikom a cvičeniam, ak to ich
charakter vyžaduje
Hodnotenie a rozbor operačnej pripravenosti ozbrojených síl
Slovenskej republiky, výsledky kontroly a hodnotení pohotovosti a
bojovej pohotovosti
Sily a prostriedky na okamžité použitie

Odôvodnenie
je uvedené v
čl. 3 písm.

Pohotovosť, plná pohotovosť a bojová pohotovosť, mobilizačná a operačná pripravenosť

17

Smernica o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky, plán
všeobecnej mobilizácie, plán čiastočnej mobilizácie, plán
mobilizačného rozvinutia ozbrojených síl Slovenskej republiky,
určenie mobilizačnej úlohy

V, D

c) a d)

18

Plány (smernice) uvádzania do pohotovosti, plnej pohotovosti a
bojovej pohotovosti, plán doplnenia útvaru, plán vytvorenia útvaru

V

d)

V

d)

V

d)

21

Nariadenie (metodický pokyn) na spracovanie (spresnenie)
dokumentácie v kalendárnom roku, požiadavky na doplnenie,
oznámenie o zmene požiadavky na doplnenie, nariadenie na
doplnenie
Súhrnná správa o mobilizačnej pripravenosti (mobilizačnom
doplnení) ozbrojených síl Slovenskej republiky, správa o
mobilizačnej pripravenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky,
súhrnný prehľad (výkaz) vojnových počtov osôb a materiálu,
hlásenie o doplňovaní a rozvinutí ozbrojených síl Slovenskej
republiky
Bojové použitie lietadiel

V, D

c) a d)

22

Bojové použitie lietadiel v prospech pozemných síl

V, D

c) a d)

23

Pravidelné (počiatočné) hlásenia o pripravenosti jednotiek

V

d)

–

–

V

d)

V, D

c) a d)

V, D

c) a d)

V, D

c) a d)

19

20

Kombinované hlásenia o pripravenosti jednotiek v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Súhrnné prehľady počtov osôb, výzbroje, bojovej techniky a
25
materiálu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu
Pohotovostný systém vzdušných síl
Údaje o pohotovostnom systéme vzdušných síl, riadiaca
26
dokumentácia
Údaje o vyčlenených silách a prostriedkoch v pohotovostnom
27
systéme vzdušných síl a ich dislokácia
24

28

Údaje na kódovanie jednotnej siete protivzdušnej obrany

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň
utajenia v
pôsobnosti
Akadémie
ozbrojených
síl

29

Priestory zistenia vzdušných cieľov v závislosti od výšok pre dosahy
rádiolokátorov a rádiotechnických prostriedkov

V, D

c) a d)

30

Informácie obsahujúce komplexný obraz o vzdušnej situácii (RAP)

D

c)

31

Údaje, postupy a opatrenia pre spôsob komunikácie pri narušení
vzdušného priestoru

V

d)

Odôvodnenie
je uvedené v
čl. 3 písm.

B. Oblasť ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním [§
1 písm. c) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Vojenská polícia
Činnosť orgánov Vojenskej polície pri odhaľovaní trestných činov a
1
ich páchateľov, postupy a výsledky vyšetrovania, ak to ich charakter
V–T
b) až d)
vyžaduje
2

Bezpečnostné posudzovanie pracovísk s obmedzeným vstupom osôb

V

d)

C. Oblasť ochrany predmetov a objektov, ochrany určených objektov [§ 1 písm. e) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť
Výsledky bezpečnostných prehliadok a s nimi spojené meranie
1
V
d)
elektromagnetického vyžarovania
Projektová dokumentácia a overovací prieskum staveniska so štúdiou
zabezpečenia chránených priestorov a objektov všetkých kategórií
2
V
d)
mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými
zabezpečovacími prostriedkami
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej
3
V
d)
bezpečnosti chránených priestorov a objektov kategórie D až PT
Prehľad súhrnných technických a dislokačných údajov objektov a
4
V
d)
zariadení obrannej infraštruktúry
Objekty, priestory, stavby, zariadenia a ich výstavba
Súhrnný zoznam objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých
5
V
d)
objektov s uvedením ich dislokácie
Údaje o spôsobe ochrany a obrany objektu osobitnej dôležitosti a
6
V
d)
ďalšieho dôležitého objektu

D. Oblasť organizácie foriem, metód a výsledkov činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl
Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úradov a zariadení v pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Vojenskej polície, vojenských prokuratúr, vojenských
súdov a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky [§ 1 písm. i) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Organizácia ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej
republiky
Súhrnné prehľady s otvorenými názvami súčastí ozbrojených síl
1
Slovenskej republiky s uvedením početných stavov vojakov,
V
d)
zamestnancov, zbraní, zbraňových systémov a bojovej techniky
Pôsobnosti súčastí ozbrojených síl Slovenskej republiky v
2
bezpečnosti, čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
V
d)
núdzového stavu, ak to ich charakter vyžaduje
Tabuľky vojnových počtov súčastí ozbrojených síl Slovenskej
3
V
d)
republiky
4
Tabuľky vojnových počtov Vojenskej polície
–
–
Rozkazy a nariadenia na vykonanie organizačných zmien v
5
ozbrojených silách Slovenskej republiky, ak to ich charakter
–
–
vyžaduje
Organizačné členenie v čase vojny a vojnového stavu, súhrnné
prehľady početných stavov personálu Ministerstva obrany Slovenskej
6
republiky, úradov a zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany
V
d)
Slovenskej republiky, Vojenskej polície a rozpočtových organizácií,
ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Tabuľky vojnových počtov Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, úradov a zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany
7
V
d)
Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, ktorých
zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky o organizačnej
8
V
d)
štruktúre v čase vojny a vojnového stavu
Databáza špecialistov ozbrojených síl Slovenskej republiky (napr.
9
V
d)
pyrotechnikov, mínerov, ostreľovačov)
Personálna práca
Analýzy morálneho stavu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej
10
V
d)
republiky vrátane štatistických údajov
Zámery rozmiestnenia generálov a dôstojníkov do funkcií, zámery
11
výberu a prípravy osôb do vyšších funkcií do uskutočnenia týchto
V
d)
zámerov, ak to ich charakter vyžaduje
Výkazy počtov súčastí ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase
12
V
d)
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Topografická služba
Súhrnné informácie o systémoch, podsystémoch, prostriedkoch,
13
V
d)
údajoch a o zabezpečení vojenského informačného systému o území
Údaje z priestorových databáz, ak sa týkajú nehnuteľností alebo
14
V–T
b) až d)
zariadení, ktoré sú predmetom ochrany utajovaných skutočností
Obrazové záznamy (filmy, digitálne záznamy) leteckého a
15
kozmického diaľkového prieskumu Zeme z územia štátu obsahujúce
V
d)
nečitateľný (nevyvolaný) obraz

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Vyvolané analógové záznamy s rozlíšením detailu v mierke do 1 : 10
000 (originály, duplikáty) alebo obrazové záznamy s rozlišovacou
schopnosťou detailu do 1 m z leteckého a kozmického prieskumu
16
Zeme územia štátu zobrazujúce nehnuteľnosti alebo zariadenia, ktoré
sú predmetom ochrany utajovaných skutočností a na ktorých nie je
ochranné krytie
Zoznamy objektov osobitnej dôležitosti pre potreby ochrany
utajovaných skutočností na analógových filmoch a digitálnych
17
obrazových záznamoch leteckého a kozmického diaľkového
prieskumu Zeme
Súradnice polôh nehnuteľností alebo bodov (skupiny bodov) na
nehnuteľnostiach alebo súradnice polôh zariadení, ktoré sú
18
predmetom ochrany utajovaných skutočností, súradnice bodov
určených pre delostreleckú podporu, protivzdušnú obranu a
organizáciu spojenia v akomkoľvek súradnicovom systéme
Spravodajstvo a elektronický boj
Spravodajské informácie o činnosti ozbrojených síl záujmových
štátov, zvláštne spravodajské informácie, spravodajské analýzy
19
rôzneho charakteru, spravodajské databázy a požiadavky na
informácie
Smernice, nariadenia a plány zabezpečenia prieskumu, spravodajskej
20
činnosti a rádioe lektronickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej
republiky a ich celková organizácia
Súhrnné, termínované a aktuálne informácie o činnosti záujmových
21
ozbrojených síl vrátane prevádzkovo-technických podkladov
Vybrané údaje o prevádzke systémov a prostriedkov elektronického
22
prieskumu a elektronického boja
Údaje o dislokácii síl, prostriedkov a riadiacich orgánov
23
elektronického prieskumu a elektronického boja v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Logistika
Súhrnná analýza o zabezpečení ozbrojených síl Slovenskej republiky
24
materiálom a službami v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu
Súhrnný prehľad o rozmiestnení a kapacite logistických skladov a
25
zariadení
Súhrnné údaje o počtoch výzbroje, munície a techniky ozbrojených
26
síl Slovenskej republiky v oblasti bojaschopnosti – hlásenie
koeficientu technickej pohotovosti
Rozkazy a nariadenia na prepravu zbraní a munície organických
jednotiek do termínu samotnej prepravy; netýka sa cestovných
27
rozvrhov a itinerárov prepravy, ktoré neuvádzajú presné množstvo a
typ prepravovaných zbraní a munície
Ucelené a súhrnné podklady do integrovaného informačného systému
28
týkajúce sa majetku, databáz, organizačných a dislokačných
súvislostí Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
Utajované skutočnosti – všeobecne
29
Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začiatku kontroly
30
Informácie o zabezpečení dôležitých letov z hľadiska štátu

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V – PT

a) až d)

D–T

c) až d)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

D

c)

V, D

c) a d)

V, D

c) a d)

V

d)

–

–

–

–

V
V

d)
d)

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Letecké nehody a katastrofy bojovej techniky, ich vyhodnotenia s
31
uvedením príčin a záverov podľa utajenia techniky, ak to ich
charakter vyžaduje
Výbušné prostriedky a improvizované výbušné prostriedky
Informácie o výbušných prostriedkoch (EO) a o postupoch ich
32
zneškodňovania, ak to ich charakter vyžaduje
Informácie o improvizovaných výbušných prostriedkoch (IED) a o
33
postupoch ich zneškodňovania (IEDD), ak to ich charakter vyžaduje
Informácie o opatreniach, prostriedkoch a o operatívnych činnostiach
34
proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED), ak to ich
charakter vyžaduje

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
V

d)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

E. Oblasť výskumu, vývoja a výroby zbraňových systémov a zariadení
[§ 1 písm. k) nariadenia vlády1)]

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl

Obranný výskum a vývoj, technický rozvoj a vedecko-informačná činnosť
1
2

3

Vedecko-technické a technologické postupy a súhrnná dokumentácia
o výskume, vývoji a výrobe materiálov a technických prostriedkov na
vojenské účely, ak to ich charakter vyžaduje
Správa o výsledkoch skúšok, metodiky skúšok, nariadenia o skúškach
a súvisiaca dokumentácia, ak to ich charakter vyžaduje
Zmluvy, technická dokumentácia, protokoly a údaje týkajúce sa úloh
výskumu, vývoja a výroby výzbroje a techniky určenej na plnenie
úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a podmienok ich
uvádzania do praxe (štúdie realizovateľnosti), ak to ich charakter
vyžaduje

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

F. Oblasť zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov
[§ 1 písm. m) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Bezpečnosť komunikačných a informačných systémov, velenie a spojenie
1

Dokumenty obsahujúce ochranné, bezpečnostné a prevádzkové
nastavenia komunikačných a informačných systémov a spojovacej
sústavy, ak to ich charakter vyžaduje

V, D

c) a d)

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl

Súhrnné informácie o organizácii, riadení, bezpečnostných
nastaveniach systému a jeho prvkov, o zabezpečení a ochrane
2
V, D
komunikačných a informačných systémov vrátane prevádzkovej
dokumentácie, ak to ich charakter vyžaduje
Súhrnné prehľady pridelených frekvencií rádioelektronických
3
V
prostriedkov na území Slovenskej republiky, ich rozdelenie a využitie
Plány spojenia pri uvádzaní ozbrojených síl Slovenskej republiky v
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
4
a nariadenia o spojení, údaje o prednostnom spojení,
V
telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre obranu a
bezpečnosť štátu
Dokumentácia o spojovacích a zlaďovacích nácvikoch, ak to ich
5
V
charakter vyžaduje
Dokumenty rozvoja a plány výstavby komunikačných a
6
V, D
informačných systémov, ak to ich charakter vyžaduje
Programové a technické vybavenie komunikačných a informačných
7
systémov zabezpečujúcich ochranu a bezpečnosť utajovaných alebo
V, D
zákonom chránených skutočností, ak to ich charakter vyžaduje
Smernice, plány, postupy a opatrenia pri riešení incidentov a hrozieb
8
V–T
v kybernetickom priestore
Bezpečnosť prehľadových a streleckých (navádzacích) prostriedkov protilietadlových
raketových kompletov (PLRK)
Súhrnné prehľady o frekvenčných údajoch pridelených frekvencií
prehľadových a streleckých (navádzacích) systémov rádiolokačných
9
V, D
prostriedkov a technologických zariadení PLRK malého a stredného
dosahu

c) a d)

d)

d)

d)
c) a d)
c) a d)
b) až d)

c) a d)

G. Oblasť medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných
dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom
zmluvné strany dohodnú [§ 1 písm. p) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Dokumentácia k príprave a nasadeniu ozbrojených síl Slovenskej
1
republiky v operáciách mimo územia Slovenskej republiky, ak to ich
V–T
b) až d)
charakter vyžaduje
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných
2
dokumentoch, ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak sa
V – PT
a) až d)
rokovacie strany na tom dohodnú

H. Oblasť zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky
k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám, oblasť ochrany zastupiteľských úradov
a diplomatických misií v Slovenskej republike [§ 1 písm. s) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Dokumenty určené Severoatlantickej aliancii podľa ich charakteru a
1
V – PT
a) až d)
obsahu
2
Dokumenty určené Európskej únii podľa ich charakteru a obsahu
V – PT
a) až d)
Dokumenty určené ostatným zmluvným partnerom v súlade s
3
V – PT
a) až d)
uzatvorenou dohodou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

I. Oblasť menovej politiky a peňažného obehu [§ 1 písm. u) nariadenia vlády1)]

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Finančné zabezpečenie
Údaje o finančnom zabezpečení a hospodárení v ozbrojených silách
1
Slovenskej republiky v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu
Návrh a rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly
Ministerstva obrany Slovenskej republiky predkladaný na rokovanie
2
kolégia ministra obrany Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a na Ministerstvo
financií Slovenskej republiky
Viacročné rozpočtové výhľady vypracované v rámci systému
3
obranného plánovania, ak to ich charakter vyžaduje
Materiály z oblasti ekonomiky a financovania Severoatlantickej
4
aliancie a Európskej únie, ak to ich charakter vyžaduje
Detailný rozpis požiadavky na finančné zdroje a rozpis rozpočtu,
vybrané údaje
o celkových počtoch systemizácie, plnení rozpočtu a použití
rozpočtových prostriedkov
5
Vojenského spravodajstva okrem údajov o celkovej výške rozpočtu
podľa programov, programových prvkov alebo projektov a údajov o
celkovej výške
čerpania rozpočtu podľa programov, programových prvkov alebo
projektov
Vybrané čiastkové hlásenia, výstupy a prehľady súvisiace s
finančnými zdrojmi a rozpočtovým zabezpečením Vojenského
spravodajstva okrem údajov o celkovej výške rozpočtu podľa
6
programov, programových prvkov alebo projektov a údajov o
celkovej výške čerpania rozpočtu podľa programov, programových
prvkov alebo projektov

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl

V

d)

V

d)

V

d)

V – PT

a) až d)

D

c)

V

d)

J. Oblasť dovozu a vývozu vojenského materiálu [§ 1 písm. g) nariadenia vlády1)]

Por. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl

Obranný výskum a vývoj, technický rozvoj a vedecko-informačná činnosť
1

Údaje a informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných
strategických materiálov, technológií a zariadení, ak to ich charakter
vyžaduje

V–T

b) až d)

Čl. 2
Zoznam utajovaných skutočností
Akadémie ozbrojených síl generála M R. Štefánika na úseku
šifrovej ochrany informácií a informačnej bezpečnosti
A. Oblasť výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností [§
1 písm. o) nariadenia vlády1)]
Stupeň
utajenia v
Odôvodnenie
pôsobnosti
je uvedené v
Por. č.
Utajovaná skutočnosť
Akadémie
čl. 3 písm.
ozbrojených
síl
Šifrové materiály určené na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií
1
utajovaných skutočností stupňa utajenia V až PT vrátane šifrových
V – PT
a) až d)
materiálov určených na zabezpečenie výcviku a skúšobnej prevádzky
Písomnosti a údaje týkajúce sa ochrany, prevádzky, kľúčového
hospodárstva, šifrových materiálov, topológie sietí systémov a
2
prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu
V–T
b) až d)
utajovaných skutočností stupňa utajenia V až PT vrátane písomností a
údajov určených na zabezpečenie výcviku a skúšobnej prevádzky
Čiastkové údaje týkajúce sa výskumu, vývoja a výroby prostriedkov
3
šifrovej ochrany informácií určených na ochranu utajovaných
V, D
c) a d)
skutočností stupňa utajenia V až PT
Zásady, nariadenia, predpisy, smernice, metodické pokyny a pravidlá
4
V, D
c) a d)
šifrovej ochrany informácií
Údaje, hlásenia a požiadavky súvisiace so systémom šifrovej ochrany
5
V, D
c) a d)
informácií
6
Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií
V, D
c) a d)
Písomnosti a údaje týkajúce sa zabezpečenia ochrany pred
7
V, D
c) a d)
nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním
Súhrnné identifikačné údaje oprávňujúce na prístup k informáciám
8
D
c)
stupňa utajenia T a PT
Súhrnné identifikačné údaje oprávňujúce na prístup k informáciám
9
V
d)
stupňa utajenia V a D
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň
10
D
c)
utajenia T a PT
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň
11
V, D
c) a d)
utajenia V a D

12
13
14

Výsledky výskumu a vývoja v oblasti systémov a zariadení na
ochranu utajovaných skutočností, ak to ich charakter vyžaduje
Rokovania o technických prostriedkoch, ktorých obsahom sú
utajované skutočnosti stupňa utajenia V až PT a s tým súvisiaca
dokumentácia
Telefónny zoznam systémov utajeného spojenia

V–T

b) až d)

V–T

b) až d)

V, D

c) a d)

Čl. 3
Odôvodnenie označenia utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia
(§ 3 ods. 3 až 6 zákona)
Utajované skutočnosti uvedené v čl. 1 a 2 tejto prílohy sú označené stupňom utajenia
a) PRÍSNE TAJNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie6) by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky; mohli by vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, vážnym spôsobom by mohlo byť ohrozené uvedenie štátu do
pohotovosti, príp. by to mohlo viesť k veľkým stratám na životoch a k ohrozeniu bezpečnosti občanov
Slovenskej republiky; neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k značnému poškodeniu ekonomických záujmov Slovenskej republiky a k nenahraditeľným majetkovým škodám; nenahraditeľné a vážne
škody by mohli vzniknúť v oblasti zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov; mohlo by dôjsť k
ohrozeniu medzinárodných vojenských operácií, a tým by mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na
záujmoch Slovenskej republiky,
b) TAJNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické
postavenie, obrana a bezpečnosť štátu, ako aj zabezpečenie ochrany Slovenskej republiky pred teroristickými útokmi; mohlo by dôjsť k ohrozeniu medzinárodných operácií na udržanie mieru, príp. operácií
na vynútenie mieru; neoprávnenou manipuláciou by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody na
záujmoch štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky, ktorá by sa mohla prejaviť stratou dôvery zahraničných politických a ekonomických partnerov Slovenskej republiky,
c) DÔVERNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov v oblasti prípravy a prechodu hospodárstva na vojnový stav, v oblasti prípravy výnimočného stavu a
núdzového stavu, plnenia úloh v krízových situáciách, zabezpečenia výživy a zdravotnej starostlivosti o
občanov Slovenskej republiky v čase vojny; neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov a verejných záujmov, k ohrozeniu vnútornej bezpečnosti štátu činnosťou skupín
organizovaného zločinu, k nepokojom medzi skupinami občanov Slovenskej republiky a k útokom voči
štátnym orgánom, príp. by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu,
a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky,
d) VYHRADENÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom
chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; neoprávnenou manipuláciou by mohli byť
poškodené záujmy Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky
v krízových situáciách, pri živelných pohromách a v špeciálnom výcviku jednotiek, príp. by mohlo dôjsť
k ohrozeniu života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb v služobnej činnosti, a to by mohlo byť
nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Použité skratky:
PT – Prísne tajné
T – Tajné
D – Dôverné
V – Vyhradené
– nie je predpoklad vzniku utajovanej skutočnosti

––––––––––––––––––––––––––––
1
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.
2
) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

