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OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ - úvod

právna úprava
utajované skutočnosti

zodpovednosť
porušenie povinností
medzinárodná výmena

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

oblasti OUS

Právna úprava
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
▶

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

▶

personálna bezpečnosť

▶

priemyselná bezpečnosť

▶

administratívna bezpečnosť

▶

fyzická bezpečnosť a
objektová bezpečnosť

▶

bezpečnosť technických prostriedkov

▶

šifrová ochrana informácií

 vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti
 vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej
bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa
 vyhláška NBÚ č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných
skutočností
 vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
 vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú
podrobnosti o certifikácií MZP a TZP a o ich používaní
 vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických
prostriedkov
 vyhláška NBÚ č. 340/2004 Z. z. o šifrovej ochrane
informácií v znení neskorších predpisov
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

vyhláška NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca
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Utajovaná skutočnosť
informácia alebo vec
určená pôvodcom za utajovanú skutočnosť
môže vznikať len v oblastiach ustanovených nariadením vlády SR

treba ju chrániť pred
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

vyzradením

zničením

poškodením

odcudzením

zneužitím

stratou

neoprávneným rozmnožením

stupeň utajenia

podľa následku neoprávnenej manipulácie na záujmoch SR

Vyhradené

nevýhodnosť

Dôverné

jednoduchá ujma

Tajné

vážna ujma

Prísne tajné

mimoriadne vážna ujma

zákaz utajovania
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Ochrana utajovaných skutočností
utajovaná skutočnosť
musí byť chránená pred
▼ ▼ ▼ ▼

nepovolanou osobou

cudzou mocou

spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch vydaných na jeho vykonanie
a v ďalších osobitných predpisoch
ochrana utajovaných skutočností
▼ ▼ ▼ ▼

vytváranie podmienok na
▼ ▼ ▼ ▼
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▶

personálnu bezpečnosť

▶

administratívnu bezpečnosť

▶

šifrovú ochranu informácií

▶

fyzickú bezpečnosť a objektová bezpečnosť

▶

bezpečnosť technických prostriedkov

▶

priemyselnú bezpečnosť

Oblasti utajovaných skutočností
▶ zachovania bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky
▶ zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky
▶ ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním
▶ ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb
▶ ochrany predmetov a objektov, ochrany určených objektov
▶ štátnych hmotných rezerv
▶ dovozu a vývozu vojenského materiálu

▶

ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových
materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním

organizácie, foriem, metód a výsledkov činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl, ozbrojených
▶ bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Národného bezpečnostného úradu a prostriedkov ich
utajenia

▶

používania informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov a prostriedkov
operatívno-pátracej činnosti

▶ výskumu, vývoja a výroby zbraňových systémov a zariadení
▶

vedecko-technických a technologických postupov, výroby, výskumu a vývoja materiálov a technických
prostriedkov
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Oblasti utajovaných skutočností
▶

zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov

▶

prípravy amnestie udeľovanej prezidentom republiky

▶

výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností

▶

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

▶

rozhodnutí, návrhov, žiadostí a informácií súvisiacich s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť
životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania

zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným
▶ štátom a medzinárodným organizáciám a ochrany zastupiteľských úradov a diplomatických misií v
Slovenskej republike
vzájomnej spolupráce ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov,
▶ Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu a ich spolupráce s príslušnými
službami, zbormi alebo orgánmi cudzej moci
▶

menovej politiky a peňažného obehu

▶

dokumentácie týkajúcej sa vynálezov dôležitých pre obranu alebo bezpečnosť štátu alebo pre iný
dôležitý záujem podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona

zoznamy US
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Zoznam utajovaných skutočností
vedúci vymedzí podľa uvedených oblastí
▼ ▼ ▼ ▼

utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti
▼ ▼ ▼ ▼

zaradí ich do zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby, ktorý obsahuje:
▶

konkrétne určenie utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia

▶

zaradenie do oblastí podľa § 1 nariadenia

▶

odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia
▼ ▼ ▼ ▼

zoznam vedúci vydáva písomne
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zoznam je verejný

Zákaz utajovania

zákaz utajovania niektorých informácií
nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí
▶

▼ ▼ ▼ ▼

verejných činiteľov

orgánov verejnej moci

▶

trestnej činnosti verejných činiteľov

▶

nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami

▶

závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia

▶

platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných
činiteľov
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Zodpovednosť
ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť
▼ ▼ ▼ ▼

štatutárny orgán
štatutárny orgán = kolektívny orgán – vedúcim je ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu

vedúci
môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie
zriadiť
písomne poveriť
viacerých bezpečnostných
niekoľko osobitných
zamestnanca
osobitné pracovisko
zamestnancov
pracovísk
„bezpečnostný zamestnanec“
predpoklady na vykonávanie funkcie
▼▼▼▼

▼▼▼▼

platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami

potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky
bezpečnostného zamestnanca

▼ ▼ ▼ ▼

vedúci oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní
písomné poverenie a jeho zánik

BZ každých päť rokov absolvuje preškolenie z
oblasti, na ktorú mu bolo vydané potvrdenie
▼ ▼ ▼ ▼

preškolenie vykonáva úrad

zodpovednosť
vedúceho
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povinnosti
oprávnenej osoby

povinnosti
nepovolanej osoby

Povinnosti – nepovolaná osoba
NEPOVOLANÁ OSOBA
fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá
nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený
POVINNOSTI NEPOVOLANÝCH OSÔB
▼▼▼▼

informáciu
▶

neodkladne vydať

▶

utajovanú

ktorú získa lebo nájde
vec

▶

neodkladne
oznámiť

▶

NBÚ
▶

▶

útvaru PZ

oboznámenie s utajovanými
skutočnosťami
▼▼▼▼

zachovávať o nich mlčanlivosť
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Povinnosti – oprávnená osoba
ochranu utajovanej skutočnosti počas manipulácie s ňou zabezpečuje oprávnená osoba
▼▼▼▼

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona

POVINNOSTI OPRÁVNENÝCH OSÔB
▶

dodržiavať

▶ všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce OUS

neoprávnenú manipuláciu a
▶
záujem nepovolaných osôb o US
▶

▶

oznámiť
vedúcemu
neodkladne

zachovávať
mlčanlivosť

spolupracovať s NBÚ na objasnení príčin
▶ neoprávnenej manipulácie s utajovanými
skutočnosťami

▶

zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej príslušnosti a
bezúhonnosti

▶

skutočnosť, ktorá by mohla mať
vplyv na

▶

o informáciách a veciach
obsahujúcich US

▶

jej oprávnenie

▶

oprávnenie inej oprávnenej osoby

▶

pred nepovolanou osobou a pred cudzou
mocou
▼▼▼▼

počas utajenia týchto
skutočností
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a to aj po zániku
oprávnenia
oboznamovať sa s US

Zodpovednosť vedúceho

nezaradené

personálna
bezpečnosť

administratívna
bezpečnosť

bezpečnosť
technických
prostriedkov

šifrová ochrana
informácií

fyzická bezpečnosť
a objektová
bezpečnosť

priemyselná
bezpečnosť
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Zodpovednosť vedúceho - nezaradené
povinnosť

lehota

ustanovenie

ak zanikne právnická osoba, v ktorej bol stupeň utajenia určený a ktorá nemá
právneho nástupcu, alebo ak pôvodca utajovanej skutočnosti nie je známy, o zmene
alebo zrušení stupňa utajenia rozhodne vedúci štátneho orgánu, v ktorého
pôsobnosti sa utajovaná skutočnosť nachádza

/

Z § 7 ods. 2

určuje základné vymedzenie utajovaných skutočností, a ak neurčí inak, rozhoduje
o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajenia podľa § 7ods. 1

/

Z § 8 ods. 2

určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany utajovaných skutočností a vytvára
podmienky na jej zabezpečenie

/

Z § 8 ods. 2

vopred oznamuje úradu zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie
štátneho orgánu alebo právnickej osoby, u ktorej sú uložené utajované skutočnosti

vopred

Z § 8 ods. 2

informuje úrad o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ak
obsahujú utajované skutočnosti stupňa PT, T, D

/

Z § 8 ods. 2

oznamuje vopred úradu prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej
zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej
predmetom sú utajované skutočnosti

vopred

Z § 8 ods. 2

vykonáva ďalšie opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností, ktoré vyplývajú
z tohto zákona alebo z medzinárodnej zmluvy

/

Z § 8 ods. 2

28.02./
29.02.

Z § 8 ods. 2

vypracúva ročnú správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností
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Zodpovednosť vedúceho - nezaradené
povinnosť

lehota

ustanovenie

na poskytovanie utajovaných skutočností medzi spravodajskými službami Slovenskej
republiky a spravodajskými službami iného štátu a medzi Policajným zborom a
policajnými službami iného štátu v rámci spolupráce uskutočňovanej podľa
osobitného predpisu s poskytnutím utajovaných skutočností musia súhlasiť vedúci
spravodajských služieb alebo minister vnútra, o čom vedú evidenciu

/

Z § 60 ods. 8

môže zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca vykonávaním
úloh v rozsahu, ktorý vymedzí

/

Z § 9 ods. 1

do 7 dní

VBZ § 2 ods. 11

oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní písomné poverenie zamestnanca na
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa
§ 9 ods. 1 zákona a jeho zánik

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – personálna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s US

/

Z § 8 ods. 2

žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú
osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s US stupňa D, T, PT

/

Z § 8 ods. 2

určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a
zrušuje takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s
utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a
povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie

pred začatím jej
oboznamovania

Z § 8 ods. 2

vedie evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie
zaniklo

/

Z § 8 ods. 2

oznamuje úradu
 zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá
nastala u oprávnenej osoby
 zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej
príslušnosti oprávnenej osoby
 iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik
oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona

/

Z § 8 ods. 2

podkladové materiály predložené navrhovanou osobou potrebné na vykonanie
bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predloží vedúci orgánu, ktorý je
príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim vyhodnotenie
podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4.

/

Z § 16 ods. 3
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Zodpovednosť vedúceho – personálna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

bezpečnostné previerky I. stupňa vykonáva vedúci

/

Z § 17

úrad zastaví vykonávanie bezpečnostnej previerky aj na základe písomnej
žiadosti vedúceho, ktorý o jej vykonanie požiadal

/

Z § 24 ods. 3

určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými
skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných
skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo
pracovného zaradenia

/

Z §31 ods. 1

určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky na stupeň utajenia Vyhradené,
vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa. Ak
navrhovaná osoba niektorú z podmienok uvedených v § 10 ods. 1 nespĺňa,
oznámi jej vedúci túto skutočnosť písomne

/

Z § 31 ods. 2

určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo
Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí písomného oznamu podľa § 26 ods. 5
zákona

po prijatí
oznamu

Z § 31 ods. 3

určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú
poskytnúť utajované skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude
utajované skutočnosti poskytovať

/

Z § 31 ods. 5
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Zodpovednosť vedúceho – personálna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa so stupňom utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia o jej mlčanlivosti je povinný
vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec zaslať úradu do 30 dní od určenia osoby

30 dní od
určenia
osoby

Z § 32 ods. 2

vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec štátneho orgánu, ktorý postupuje utajovanú
skutočnosť, oboznámi predsedu vyššieho územného celku alebo starostu obce s
povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich
porušenia

/

Z § 35 ods. 1

za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred štátnym orgánom, na
základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí,
jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie,
a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta obce po podpísaní
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia

/

Z § 35 ods. 3

cudzinec sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné až
Prísne tajné len na základe písomného súhlasu vedúceho štátneho orgánu, do ktorého
pôsobnosti patria utajované skutočnosti, po predchádzajúcom vydaní osvedčenia
úradom, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak

/

Z § 36 ods. 2

vedúci štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti vykoná
oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa tohto zákona a možných dôsledkoch za
ich porušenie a zabezpečí podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti, ak medzinárodná
zmluva neustanovuje inak

/

Z § 36 ods. 4
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Zodpovednosť vedúceho – personálna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

ak má osoba vypovedať v konaní pred štátnym orgánom, môže ju oslobodiť od
povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného orgánu
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí

/

Z § 40 ods. 1

jeden výtlačok písomnosti o oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti
o utajovaných skutočnostiach vedúci neodkladne zasiela úradu; to sa nevzťahuje na
Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s
plnením úloh kriminálneho spravodajstva

/

Z § 40 ods. 6

po zániku ústredného orgánu štátnej správy môže oslobodiť osobu od povinnosti
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci jeho právneho nástupcu

/

Z § 40 ods. 7

určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká, zrušením určenia
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim

/

Z § 41 ods. 1
písm. e)

vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu

/

Z § 41 ods. 2

o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci informovať úrad do 30 dní od
zániku tohto určenia

do 30 dní
od zániku
určenia

Z § 41 ods. 3

vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu
osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, a zoznam oprávnených osôb pre stupeň
utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo

/

Z § 42 ods. 2

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – personálna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor v súvislosti
s plnením úloh kriminálneho spravodajstva a vedúci sú povinní zabezpečiť podľa
osobitného predpisu ochranu údajov, ktoré vedú vo svojich evidenciách, pred
neoprávnenou manipuláciou

/

Z § 42 ods. 6

úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor plniaci
úlohy kriminálneho spravodajstva a vedúci po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 3
až 5 zákona zničia údaje uchované v evidenciách na účely ochrany utajovaných
skutočností

/

Z § 42 ods. 7

na základe žiadosti vedúceho úrad overí platnosť osvedčenia

/

V § 4 ods. 5

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – administratívna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

vedúci rozhoduje o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajenia podľa § 7 ods. 1
zákona

/

Z § 8 ods. 2 písm. a)

vedúci vymedzí podľa § 1 tohto nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v
právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu

/

NV § 2 ods. 1

určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných
/
skutočností právnickej osoby
zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby podľa odseku 1 vydáva vedúci
/
písomne
oznamuje neodkladne úradu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými
neodkladne
skutočnosťami a pokusy narušenia ochrany utajovaných skutočností
zasiela úradu do konca februára v elektronickej forme alebo písomne zoznam
všetkých utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a
Tajné, ktoré boli zaevidované v protokoloch písomností príslušného stupňa
utajenia v predchádzajúcom kalendárnom roku
upraví pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami podrobnosti o .......
preukázateľne poveruje osobu na evidovanie v protokole a v registratúrnom
denníku osoba
ustanovuje komisiu na zničenie utajovaných registratúrnych záznamov stupňa
utajenia Prísne tajné a Tajné

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

NV § 2 ods. 1
NV § 2 ods. 2
Z § 8 ods. 2 písm. l)

28.02./
29.02.

Z § 8 ods. 2 písm. r)

/

V § 2 ods. 12 a 13

/

V § 9 ods. 2

/

V § 23 ods. 4

Zodpovednosť vedúceho – administratívna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

určuje osobu na zničenie utajovaných registratúrnych záznamov stupňov
utajenia Dôverné a Vyhradené

/

V § 23 ods. 6

preukázateľne rozhoduje o zničení utajovaného predmetu a utajovaného
hmotného nosiča

/

V § 23 ods. 7

Ak osobe zanikne oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,
preukázateľne odovzdá pridelené utajované skutočnosti a pridelené
administratívne pomôcky vedúcemu alebo osobe na to určenej vedúcim.

/

V § 26 ods. 1

Ak sa osobe zmení oprávnenie spôsobom, ktorý má vplyv na zabezpečenie
ochrany jej pridelených utajovaných skutočností a administratívnych pomôcok,
vedúci rozhodne o spôsobe ich odovzdania a odovzdanie sa vykoná
preukázateľným spôsobom.

/

V 26 ods. 2

zašle úradu správu o spôsobe a záveroch prešetrenia a následných opatreniach
prijatých na zamedzenie neoprávnenej manipulácii

do 30 dní
od oznámenia
NM

V 27 ods. 2

v prípade neoprávnenej manipulácie vedie prehľad o neoprávnených
manipuláciách najmenej za posledných päť kalendárnych rokov

5 rokov

V 27 ods. 5

/

V 28 ods. 3

neodkladne

V 29 ods. 6

určuje osobu zodpovednú za činnosť registra a koncového registra
preukázateľným spôsobom neodkladne oznamuje úradu všetky zmeny údajov
uvedených v žiadosti o schválenie zriadenia registra alebo koncového registra

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – administratívna bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

môže rozhodnúť spôsobom podľa § 2 ods. 12 alebo 13 o nezaraďovaní
utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO
RESTRICTED do spisu a o ich priamom vybavení v protokole alebo v osobitnej
evidencii

/

V § 34 ods. 1

Ak ide o štátny orgán, v ktorom je zriadený koncový register, podnikateľa alebo
inú právnickú osobu, môže ich vedúci rozhodnúť spôsobom podľa § 2 ods. 12
alebo 13 o evidencii utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU
RESTRICTED a NATO RESTRICTED v osobitnej evidencii.

/

V § 34 ods. 2

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – fyzická a objektová bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných opatrení na ochranu objektov a chránených
priestorov určí vedúci na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia

/

Z § 53 ods. 2

ochrana objektov a chránených priestorov sa zabezpečuje podľa bezpečnostnej
dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú schvaľuje vedúci

/

Z § 53 ods. 4

kategóriu chráneného priestoru určí vedúci

/

V § 3 ods. 2

oprávňuje osobu na vstup cez kontrolu vstupu do chráneného priestoru triedy I

/

V § 3 ods. 4

o určení chráneného priestoru triedy I alebo triedy II rozhodne vedúci, ktorý určí podmienky
vstupu v režimových opatreniach

/

V § 3 ods. 6

vedúci môže rozhodnúť o zmene triedy chráneného priestoru

/

V § 3 ods. 8

po
zhodnotení
rizík v § 5
ods. 1

V § 5 ods. 1

na základe zhodnotenia možného rizika ohrozenia utajovaných skutočností vedúci
a) posúdi stav zabezpečenia objektu a chráneného priestoru a stav bezpečnostných opatrení
v súlade s touto vyhláškou
b) vyhodnotí zostatkové riziko
c) stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností ako malú, strednú alebo veľkú

/

V § 5 ods. 2

oprávnenú osobu na výkon kontroly CHP „T“ a vyššieho pre cudziu moc určí vedúci

/

V § 5 ods. 16

riziko možného ohrozenia utajovaných skutočností v chránenom priestore určuje vedúci

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – fyzická a objektová bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

o inom spôsobe ničenia utajovanej skutočnosti (spaľovanie, drvenie, mletie) rozhodne vedúci

/

V § 7 ods. 3

v ostatných prípadoch o spôsobe výkonu zásahu rozhodne vedúci

/

V § 9 ods. 4

vedúci určí reakčný čas fyzickej ochrany na poplachový signál

/

V § 9 ods. 5

vedúci určí aj intervaly preverovania reakcie fyzickej ochrany na poplachové signály

/

V § 9 ods. 5

pravidlá na výkon fyzickej ochrany určí vedúci v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

/

V § 9 ods. 6

/

V § 9 ods. 7 písm. c)

/

V § 9 ods. 8

/

V § 10 ods. 1 písm.
k)

najmenej
1 x ročne

V § 10 ods. 2

bezpečnostná dokumentácia sa ukladá u vedúceho alebo ním poverenej osoby.

/

V § 11 ods. 9

na zabezpečenie umiestnenia technických prostriedkov, prostriedkov šifrovej ochrany
informácií a systémov šifrovej ochrany informácií používaných na zabezpečenie úloh podľa
osobitných predpisov mimo územia Slovenskej republiky alebo používaných ozbrojenými
silami Slovenskej republiky v poľných podmienkach sa ustanovenia § 5 až 11 vzťahujú
primerane. Podmienky určí vedúci.

/

V § 12 ods. 1

v noci a v mimopracovnom čase sa časový interval obchôdzok skracuje (pri cudzej moci ) v
závislosti od miery rizika ohrozenia utajovaných skutočností, o čom rozhodne vedúci
v ostatných prípadoch o spôsobe výkonu fyzickej ochrany a intervaloch obchôdzok rozhodne
vedúci
ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia už nastala, je
vedúci oprávnený povoliť vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám
zabezpečujúcim alebo vykonávajúcim záchranné akcie
opatrenia uvedené v odseku 1 písm. j) a k) (režimové opatrenia) sa preverujú podľa
rozhodnutia vedúceho, najmenej však raz ročne

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – fyzická a objektová bezpečnosť
povinnosť

lehota

na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v prípade
a) účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte
b) medzinárodnej záchrannej alebo humanitárnej akcie
c) vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
d) činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci vojenského cvičenia
sa mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky uvedené v § 4
môžu nahradiť fyzickou ochranou typu 5 podľa bodu 5.1.1. prílohy. Podmienky určí vedúci v
bezpečnostnej dokumentácii

/

vstupné preukazy sa nosia stále a viditeľne tak, aby sa dali osoby rozoznať a identifikovať, ak
vedúci nerozhodne inak

/

BŠ 4.1

osobu zabezpečujúcu údržbu a opravu technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej
ochrany v chránenom priestore musí sprevádzať a kontrolovať oprávnená a odborne
spôsobilá osoba určená vedúcim

/

BŠ 4.1

/

BŠ 4.1.1 písm. c)
kontrola vstupu typ
4

/

BŠ 5.2.2 EZS

/

BŠ 5.2.2 EZS

výstupný signál vyvedený na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo vedúcemu,
prípadne ním určenej osobe

výstupný televízny signál kamerovej zostavy je vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby
fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe a zaznamenáva sa a archivuje
najmenej päť kalendárnych dní
výstupný poplachový signál EZS je vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby fyzickej
ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe. Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu
alebo vedúci, prípadne ním určená osoba musia mať možnosť privolania zásahovej jednotky,
pričom odporúčaný reakčný čas pre zásahovú jednotku je do piatich minút

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

ustanovenie

V § 12 ods. 2

Zodpovednosť vedúceho – fyzická a objektová bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

výstupný signál z perimetrického detekčného systému je vyvedený na stanovište stáleho
výkonu služby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe

/

BŠ 6.3.1

vedúcim určená oprávnená osoba bude zodpovedná za prípravu, realizáciu rokovania a za
dodržanie režimových opatrení

/

BŠ 9.1

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – bezpečnosť technických prostriedkov
povinnosť

lehota

ustanovenie

na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom orgáne alebo u podnikateľa
možno používať iba technické prostriedky schválené do prevádzky vedúcim

/

Z § 55 ods. 3

používanie technického prostriedku v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ministerstva obrany a Slovenskej informačnej služby
zastavuje ich vedúci na základe návrhu úradu

/

Z § 55 ods. 7

vedúci môže schváliť technický prostriedok do prevádzky, ak
a) technický prostriedok je certifikovaný
b) prevádzkové podmienky technických prostriedkov sú v súlade so
schváleným bezpečnostným
projektom a s podmienkami práce
certifikovaného prostriedku

/

V § 3 ods. 1

žiadosť o vykonanie certifikácie typu predkladá úradu alebo autorizovanej
osobe písomne vedúci podľa prílohy č. 1

/

V § 7 ods. 2

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – priemyselná bezpečnosť
povinnosť

lehota

ustanovenie

podnikateľ je povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti, ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa
o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú
skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi

/

Z 43

žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa

/

Z 45 ods. 2

pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa je jeho
vedúci povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred
neoprávnenou manipuláciou

/

Z 52 ods. 4

Ochrana utajovaných skutočností - úvod

Zodpovednosť vedúceho – šifrová ochrana informácií
povinnosť
prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ministerstva obrany a Slovenskej informačnej služby zastavuje ich vedúci
na základe návrhu ústredného šifrového orgánu
na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy si
jeho vedúci s predchádzajúcim súhlasom ústredného šifrového orgánu môže zriadiť rezortný
šifrový orgán ako osobitné pracovisko
vedúci ústredného orgánu štátnej správy
a) zodpovedá za šifrovú ochranu informácií vo svojej pôsobnosti
b) určuje rozsah povinností rezortného šifrového orgánu vo svojej pôsobnosti a šifrového
orgánu postaveného mu na roveň
c) schvaľuje do prevádzky certifikované systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií
d) vydáva certifikáty pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu
utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené
e) zastavuje prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií pri zistení
nedostatkov na úseku šifrovej ochrany informácií (o zastavení prevádzky informuje
ústredný šifrový orgán)

lehota

ustanovenie

/

Z § 65 ods. 5

/

Z § 66 ods. 1

/

Z § 66 ods. 3

zamestnancovi uvedenému v odseku 1 vydá vedúci ústredného orgánu štátnej správy
osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií

/

Z § 68 ods. 2

zamestnancovi, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1, odníme vedúci
ústredného orgánu štátnej správy osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany
informácií.

/

Z § 68 ods. 3

protokol o certifikácii prostriedku schvaľuje vedúci ústredného orgánu štátnej správy

/

V § 2 ods. 13

certifikát prostriedku obsahuje identifikačné údaje a podpis vedúceho schvaľujúceho vydanie
certifikátu

/

V § 2 ods. 17 písm.
l)
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Zodpovednosť vedúceho – šifrová ochrana informácií
povinnosť

lehota

ustanovenie

/

V § 2 ods. 18

/

V § 2 ods. 21

/

V § 3 ods. 1

prostriedok do prevádzky schvaľuje vedúci na základe písomného návrhu rezortného
šifrového orgánu

/

V § 3 ods. 3

návrh na schválenie prostriedku do prevádzky podľa odseku 3 obsahuje identifikačné údaje a
podpis vedúceho schvaľujúceho prostriedok do prevádzky

/

V § 3 ods. 4 písm.
p)

/

V § 3 ods.7

/

V § 4 ods. 5

/

V § 7 ods. 2

/

V § 8 ods. 2

úrad alebo vedúci vydáva certifikát prostriedku spolu s návodom na obsluhu a pravidlami na
používanie
ak ide o prostriedky získané Slovenskou informačnou službou od spravodajských služieb iných
štátov v rámci spolupráce uskutočňovanej podľa osobitného predpisu, môže príslušný vedúci
vydať certifikát prostriedku na základe certifikátu vydaného cudzou mocou
prostriedky možno schvaľovať do prevádzky len na základe certifikátu vydaného úradom
alebo vedúcim

ak ide o prostriedky získané na ochranu zahraničných informácií na základe medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, schvaľuje prostriedky do prevádzky vedúci na
základe certifikátu vydaného cudzou mocou len s písomným súhlasom ústredného šifrového
orgánu
prepravu prostriedkov uskutočňujú len osoby určené vedúcim, ktoré sú oprávnené na
prepravu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu
osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií podľa § 68 ods. 2 zákona
sa vydá po splnení podmienok, ktoré určí vedúci
zaradenie zamestnanca do evidencie na úseku šifrovej ochrany informácií schvaľuje vedúci na
základe písomného návrhu rezortného šifrového orgánu
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Zodpovednosť vedúceho – šifrová ochrana informácií
povinnosť
žiadosť vedúceho o súhlas ústredného šifrového orgánu na zriadenie rezortného šifrového
orgánu obsahuje
a) názov ústredného orgánu štátnej správy
b) odôvodnenie zriadenia
c) navrhovaný termín zriadenia
d) začlenenie rezortného šifrového orgánu v organizačnej štruktúre ústredného orgánu
štátnej správy
na základe súhlasu ústredného šifrového orgánu vydá vedúci rozhodnutie o zriadení
rezortného šifrového orgánu ako osobitného pracoviska podľa § 9 ods. 1 a § 66 ods. 1 zákona

lehota

ustanovenie

/

V § 9 ods. 1

/

V § 9 ods. 2

vedúci zruší rezortný šifrový orgán, ak
a) sa skončila potreba šifrovej ochrany informácií v ústrednom orgáne štátnej správy
b) došlo k zániku alebo zrušeniu ústredného orgánu štátnej správy
c) došlo k zlúčeniu ústredného orgánu štátnej správy s ústredným orgánom štátnej správy,
ktorý má zriadený rezortný šifrový orgán

/

V § 10 ods. 1

zrušenie rezortného šifrového orgánu s uvedením dôvodu a dátumu zrušenia vedúci vopred
oznámi úradu

vopred

V § 10 ods. 2

na zrušenie rezortného šifrového orgánu vedúci určí komisiu z osôb oprávnených
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, ktorá preverí
úplnosť prostriedkov a utajovaných skutočností rezortného šifrového orgánu a navrhne
vedúcemu spôsob materiálového vysporiadania prostriedkov a odovzdania utajovaných
skutočností podľa osobitného predpisu

/

V § 10 ods. 3
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Cudzia moc

Z § 2 písm. h)

definícia pojmu
cudzí štát
▶

orgány cudzieho štátu
▶

alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riadenie alebo vykonávanie svojej moci
a činnosti

▶

nadštátne organizácie

▶

medzinárodné organizácie

▶

združenia štátov
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Princípy výmeny utajovaných skutočností

US chránené cudzou mocou postúpené SR sú chránené podľa tohto zákona, ak
▼ ▼ ▼ ▼

ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je
SR viazaná

vyžadujú princípy multilaterálnych
kontrolných režimov

US SR možno postúpiť cudzej moci, ak
▼ ▼ ▼ ▼

v súlade s medzinárodnou
zmluvou, ktorou je SR viazaná

vyžadujú rozhodnutia
medzinárodných organizácií

vyžadujú princípy
multilaterálnych kontrolných
režimov

výmena US medzi SR a zahraničnou osobou
▼ ▼ ▼ ▼

v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná
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Princípy výmeny utajovaných skutočností

o poskytnutí US medzi právnickou osobou SR a zahraničnou osobou
▼ ▼ ▼ ▼

rozhoduje úrad
▼ ▼ ▼ ▼
pred poskytnutím si vyžiada stanovisko
▼ ▼ ▼ ▼

MZVEZ SR

SIS

MO SR

MV SR

ÚOŠS do ktorého pôsobnosti US patrí
+

stanovisko príslušného orgánu štátu, v ktorom je zahraničná osoba registrovaná
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Systém registrov
Národný bezpečnostný úrad
▼ ▼ ▼ ▼
vedie centrálny register
▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

poskytovanie a prijímanie utajovaných skutočností

evidovanie všetkých utajovaných skutočností
poskytnutých i prijatých v rámci medzinárodnej
spolupráce

ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo osobitný zákon neustanovuje inak
+ výnimka pre spravodajské služby, PZ a ozbrojené sily

okrem utajovaných skutočností evidovaných podľa § 60 ods. 8.

štátne orgány a právnické osoby
ak poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce
▼ ▼ ▼ ▼

povinnosť zriadiť po schválení register utajovaných skutočností alebo koncový register
▼ ▼ ▼ ▼
podrobnosti upravuje vyhláška č. 48/2019 Z. z.
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Podmienky pre oboznamovanie sa osoby s US cudzej moci
Vyhradené
vykonanie previerky

Dôverné

vedúci

vydanie certifikátu



oprávnenosť osoby
podľa zákona



Tajné

Prísne tajné

NBÚ






žiadosť o vydanie certifikátu (web sídlo NBÚ)
▼ ▼ ▼ ▼

dokumenty

vedúci zasiela úradu
poučenie

pred oboznamovaním zabezpečí vedúci
po dobu platnosti
určenia

platnosť

najviac na dobu platnosti osvedčenia

nový certifikát
(strata, krádež, poškodenie,
zmena údajov)

na základe písomnej žiadosti držiteľa vydá NBÚ

platí primerane aj pre podnikateľa
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Podmienky pre oboznamovanie sa cudzinca s US SR
ak MZ neustanovuje inak
cudzinec

podmienka

stupeň
V

rozsah

čo

kto

súhlas ŠO, vyhlásenie o mlčanlivosti

ŠO, do ktorého
pôsobnosti US patrí

osvedčenie úradu
občan krajiny, ktorá má
zmluvu o OUS so SR, ak
nie je udelená výnimka *

(až po získaní vyjadrenia o jeho
bezpečnostnej spoľahlivosti od príslušného
orgánu krajiny, ktorej je občanom)

D, T, PT

písomný súhlas, oboznámenie s
povinnosťami podľa Z a možnými
dôsledkami za porušenie, podpísanie
vyhlásenia o mlčanlivosti

* výnimku môže udeliť vláda SR na základe:
• návrhu ÚOŠS, do ktorého pôsobnosti US patrí
• súhlasných stanovísk MZVEZ SR, MV SR, SIS, VS a NBÚ

platí primerane aj pre podnikateľa cudzieho štátu
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úrad

vedúci ŠO, do
ktorého pôsobnosti
US patrí

určí ŠO

Priestupky
priestupky na úseku ochrany utajovaných skutočností prejednáva úrad
(na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch)

priestupku sa dopustí oprávnená osoba, ktorá poruší povinnosť
oprávnenej osoby (§ 38)
▶

nezachová mlčanlivosť o US

▶

nedodrží všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti OUS

▶

neoznámi vedúcemu neoprávnenú manipuláciu s US, zmenu údajov
a zmenu bezúhonnosti

▶

neoznámi vedúcemu zmenu skutočností rozhodujúcich pre vznik
oprávnenia na oboznamovanie sa s US

priestupku sa dopustí nepovolaná osoba, ktorá
▶

nezachová mlčanlivosť o US, ktoré sa jej stali známe

▶

nesplní povinnosť oznámiť informáciu o ktorej sa dozvedela alebo
odovzdať nájdenú vec obsahujúcu US

▶

poruší zákaz fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania
budov, priestorov a zariadenia

▶

použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami zákona

▶

uskutoční letecké snímkovanie územia SR neoprávnene
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sankcia

do 1659,70 € alebo zákaz
činnosti

sankcia
do 497,90 €

do 1659,70 €

Správne delikty
za správny delikt uloží pokutu v správnom konaní úrad

ak právnická osoba

sankcia

▶ poskytne US cudzej moci v rozpore s MZ, ktorou je SR viazaná
▶

nevedie riadne evidenciu osôb oprávnených oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo

neoznámi úradu zánik oprávnenia osôb oboznamovať sa s US tvoriacimi stupeň utajenia
▶
PT, T alebo D v lehote ustanovenej zákonom

16 596,96 €

▶ neinformuje úrad o určení oprávnených osôb pre stupeň utajenia PT, T alebo D
▶

neinformuje úrad o začatí realizácie úloh na úseku výskumu, vývoja, projekcie a výroby,
ktoré sú US stupňa utajenia PT, T a D

▶

neoznámi úradu uzatvorenie MZ alebo obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo
so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorých predmetom sú US

▶ nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu utajovaných skutočností
▶

nezabezpečí riadnu evidenciu, prepravu, uskladňovanie, vyraďovanie a uchovanie
informácií a vecí obsahujúcich utajované skutočnosti

▶

uskutoční letecké snímkovanie územia SR neoprávnene alebo poruší záujmy obrany
štátu pri vykonávaní geodetických a kartografických prác

▶ poruší pri šifrovej ochrane informácií povinnosť uloženú zákonom
▶ použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami zákona
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33 193,92 €

Trestné činy súvisiace s OUS
vyzvedačstvo (§ 318 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon)
kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov SR alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa SR zaviazala
▶ označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné
▶ s cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo
▶ kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo
▶ kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí
potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov

ohrozenie utajovanej skutočnosti (§ 319 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon)
kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov SR alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa SR zaviazala
označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné
▼ ▼ ▼ ▼

s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo

kto takú US vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny
alebo

kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce US, alebo

kto takú US úmyselne do cudziny vyzradí

kto takú US nepovolanej osobe úmyselne vyzradí
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky
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potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov

Trestné činy súvisiace s OUS
ohrozenie utajovanej skutočnosti (§ 320 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon)
kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov SR alebo na ochranu záujmov
iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých
sa SR zaviazala
▶ označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo Tajné
▶ nepovolanej osobe, alebo
▶ spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky

ohrozenie dôvernej a vyhradenej skutočnosti (§ 353 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon)
kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov SR alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa SR zaviazala
označenú podľa zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené
▼ ▼ ▼ ▼
s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo

kto takú US vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny
alebo

kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú US,
alebo
kto takú US nepovolanej osobe úmyselne vyzradí

kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny
vyzradí

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky
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OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ - oblasti

personálna
bezpečnosť

administratívna
bezpečnosť

priemyselná
bezpečnosť

fyzická bezpečnosť
a
objektová
bezpečnosť

bezpečnosť
technických
prostriedkov

šifrová ochrana
informácií
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

