
ZOZNAM  UTAJOVANÝCH  SKUTOČNOSTÍ 

v pôsobnosti Národného inšpektorátu práce 

 

 
                            V zmysle ust. § 8 ods.2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v podľa ust. § 2 ods.1 

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

 
u r č u j e m 

 

základné vymedzenie utajovaných skutočností stupňa utajenia „VYHRADENÉ“ 

 

 

    

Por. č. 

 

Utajovaná skutočnosť 

Oblasť podľa 

§1 písm. ...... NV 

SR č. 216/2004  

Z. z. 

Odôvodnenie 

1. 
Dokumentácia v oblasti obrany 

štátu, ochrany a bezpečnosti 

štátu a ochrany objektov 

a), e), t) 

Dokumentácia obsahuje najmä údaje týkajúce sa vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu, núdzového stavu, plnenia úloh v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu a činnosti krízového štábu IPPO. Ich vyzradením by mohlo dôjsť k narušeniu 

činnosti úradu v mieste svojho sídla v čase ich vyhlásenia a tým aj k oslabeniu účinnosti systému 

ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť  poškodenia právom chránených záujmov 

štátneho orgánu,  ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR. 

2. 
Bezpečnostná dokumentácia 

fyzickej bezpečnosti a 

objektovej bezpečnosti 

      o) 

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej a objektovej bezpečnosti  IPPO obsahuje najmä vyhodnotenie 

podmienok ochrany objektu a chráneného priestoru, analýzu rizík, register ohrození,  hodnotenie 

ohrození a zraniteľnosti objektu a chráneného priestoru, informácie o   zabezpečení objektu 

a chráneného priestoru, režimové opatrenia na zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti. 

Vyzradením údajov a informácií z tejto dokumentácie  by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany 

objektu IPPO a vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom 

chránených záujmov IPPO a tým k ujme nevýhodnej pre záujmy SR. 

3. 

Súhrnné  a vybrané údaje a  

dokumentácia prostriedkov na 

ochranu utajovaných 

skutočností stupňa utajenia „V“ 

   o)      
Neoprávnenou manipuláciou s týmito údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právnom chránených  

záujmov štátneho orgánu, FO alebo PO a tým k  ujme nevýhodnej pre záujmy SR. 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   Ing. Ľubomír Tomečko 

              Prešov, 7.12.2011                                                                                                                                    vedúci služobného úradu 
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