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                     Zoznam utajovaných skutočností 

Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
 

 

Oblasť štátnych hmotných rezerv  

P. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa 

§ 1 NV SR            

č. 216/2004 Z. z. 

Odôvodnenie 

6. 

Zoznam minimálnych limitov 

a orientačných cieľových  

stavov hmotných rezerv, ich 

množstvo a rozmiestnenie. 

Vyhradené f) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné pre záujmy 

Slovenskej republiky. 

 

 

Krízový plán 

P. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa 

§ 1 NV SR            

č. 216/2004 Z. z. 

Odôvodnenie 

7. 

Vybrané časti a prílohy 

Krízového plánu 

hospodárskej  

mobilizácie SŠHR SR. 

Vyhradené a), e), f) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné pre záujmy 

Slovenskej republiky. 

 

 

Krízové riadenie 

P. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa 

§ 1 NV SR            

č. 216/2004 Z. z. 

Odôvodnenie 

8. 

Dokumentácia a písomné 

materiály súvisiace 

so zachovaním bezpečnosti 

a zabezpečením obrany 

Slovenskej republiky. 

Vyhradené a) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné pre záujmy 

Slovenskej republiky. 

9. 

Tvorba vybraných 

materiálov pre oblasť 

obranného plánovania, 

civilného núdzového 

plánovania, 

pre Bezpečnostnú radu 

Slovenskej republiky 

a tvorba materiálov podľa 

požiadaviek NATO a EÚ.  

Vyhradené a) až v) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou 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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10. 

Stanoviská, pripomienky 

a podklady k utajovaným 

dokumentom vlády 

Slovenskej republiky, 

Bezpečnostnej rady 

Slovenskej republiky, 

Národnej rady Slovenskej 

republiky, Ústredného 

krízového štábu Slovenskej 

republiky a iných ústredných 

orgánov štátnej správy. 

Vyhradené a) až v) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné pre záujmy 

Slovenskej republiky. 

 

 

Ostatné 

P. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa 

§ 1 NV SR            

č. 216/2004 Z. z. 
Odôvodnenie 

11. 

Príprava kontrolnej činnosti 

až do jej začatia, výsledný 

materiál a opatrenia 

z vykonanej kontroly 

a vyhodnotenie ich plnenia, 

ak to jej charakter vyžaduje. 

Vyhradené 
a), b), c), e), f), 

m), o), p), s) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

12. 

Organizácia a zabezpečenie 

utajeného vládneho spojenia 

so šifrovou ochranou 

prenášaných informácií, 

konfigurácia utajenej siete. 

Vyhradené a) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

13. 

Bezpečnostná dokumentácia 

technických prostriedkov 

pre stupeň utajenia 

Vyhradené.  

Vyhradené m), o) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

14. 

Bezpečnostná dokumentácia 

technických prostriedkov 

pre stupeň utajenia Dôverné. 

Vyhradené m), o) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

15. 

Systém bezpečnostnej 

ochrany informačných 

systémov, ktoré pracujú 

s utajovanými 

skutočnosťami, 

ak to ich povaha vyžaduje. 

Dôverné m), o) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou 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 

 

P. č. Utajovaná skutočnosť 
Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa 

§ 1 NV SR            

č. 216/2004 Z. z. 
Odôvodnenie 

16. 

Súhrnné údaje za oblasť 

Správy štátnych hmotných 

rezerv Slovenskej republiky 

v oblasti obranného 

plánovania. 

Vyhradené a), e), f) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

17. 

Bezpečnostná dokumentácia 

fyzickej bezpečnosti 

a objektovej bezpečnosti 

objektov a chránených 

priestorov SŠHR SR. 

Vyhradené a), e), f), m), o) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

18. 
Plán ochrany ďalšieho 

dôležitého objektu (ĎDO). 
Vyhradené e) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

19. 

Projektová dokumentácia 

bezpečnostných 

a poplachových systémov 

pre závody SŠHR SR. 

Vyhradené a), e), f) 

Následkom neoprávnenej 

manipulácie s predmetnou 

utajovanou skutočnosťou by mohlo 

dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktoré 

by mohlo byť nevýhodné 

pre záujmy Slovenskej republiky. 

  


