
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... preveruje skutočnosti uvedené v podnete spoločnosti … vo veci podozrenia z porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany utajovaných skutočností, ktorého sa 
malo dopustiť … zaslaním neutajovaného Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní technickej 
a bezpečnostnej služby č. p.: … (ďalej len „zmluva“), ktorá je utajovanou skutočnosťou stupňa 
utajenia Vyhradené, na pripomienkovanie spoločnosti ….  

Stupeň utajenia je na zmluve vyznačený odtlačkom pečiatky červenej farby na prvej strane 
utajovanej písomnosti v pravej hornej časti podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti. Prílohy č. 1 – 3 sú označené ako „Neutajovaná príloha č.... k č. p.: 
…“. Príloha č. 4 je označená stupňom utajenia, obsahuje zoznam strážených objektov, ktoré sú 
objektami osobitnej dôležitosti, resp. ďalšími dôležitými objektami. Pôvodca utajovanej skutočnosti 
… zastáva názor, že sa v zmluve nachádzajú utajované skutočnosti len v Prílohe č. 4, z prvej strany 
utajovanej písomnosti to však nie je zrejmé. Predmetom Dodatku č. 3 k zmluve je aktualizácia 
zmluvného vzťahu, mení sa len obsah zmluvy, obsah príloh sa nemení. 

V čl. II Predmet zmluvy Dodatku č. 3 k zmluve je uvedené „Predmetom dodatku č. 3 je 
aktualizácia zmluvného vzťahu z dôvodu úspory finančných prostriedkov objednávateľa. Dodatok č. 
3 nepodlieha režimu utajenia VYHRADENÉ“.  

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska, či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
ak pôvodca utajovanej skutočnosti - zmluvy mení obsah zmluvy, ktorá je utajovanou skutočnosťou 
stupňa utajenia Vyhradené, neutajovaným dodatkom k zmluve.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb  
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo vzťahu 
k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon  
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Podľa § 2 písm. a) zákona je na účely tohto zákona utajovanou skutočnosťou informácia alebo 
vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou 
alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, 
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. e) zákona je na účely tohto zákona pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo 
vec podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo 
zrušení stupňa jej utajenia. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o 
a) nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov 

a orgánov verejnej moci,  
b) trestnej činnosti verejných činiteľov,   
c) nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,  
d) závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,  
e) platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona, ak informácia obsahuje okrem skutočností uvedených v odseku 1 aj 
ďalšie čiastkové informácie podliehajúce utajeniu, pôvodca utajovanej skutočnosti urobí také 
opatrenia, ktoré zabránia ujme na chránených záujmoch. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona, ak pominula potreba ochrany informácie alebo veci obsahujúcej 
utajované skutočnosti v určenom stupni utajenia, pôvodca utajovanej skutočnosti rozhodne 
o zmene stupňa utajenia alebo zrušení utajenia. Ak uplynula ustanovená lehota utajenia informácie 



alebo veci obsahujúcej utajované skutočnosti, pôvodca rozhodne o predĺžení lehoty alebo o zmene 
stupňa utajenia, alebo o zrušení stupňa utajenia. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na 
podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe zmluvy. 
Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť 
oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti 
utajovaných skutočností (ďalej len „nariadenie č. 216/2004 Z. z.“) vedúci vymedzí podľa § 1 tohto 
nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej 
podľa osobitného predpisu.9) Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu 
utajovaných skutočností právnickej osoby. Poznámka pod čiarou č. 9 uvádza napríklad zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia č. 216/2004 Z. z. zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby 
podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie utajovaných 
skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona, zaradených do oblastí podľa § 1 tohto 
nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia. 

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných 
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní 
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou Národného bezpečnostného úradu 
č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných 
skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak sa utajovaná skutočnosť skladá z častí rôzneho 
stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Stupeň utajenia časti 
utajovanej skutočnosti sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa 
utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“; neutajovaná 
časť sa vyznačuje slovom „neutajované“ v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“ v hranatých 
zátvorkách. 

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa zmení alebo zruší na základe 
rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia; pôvodca 
utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť aj o zmene alebo zrušení stupňa utajenia časti utajovanej 
skutočnosti.  

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia podľa odseku 1 
písm. b) pôvodca utajovanej skutočnosti preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je 
doručená. Oznámenie pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia sa 
uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou. 

Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak má utajovaný registratúrny záznam prílohu, 
označuje sa prvá strana prílohy počtom listov a uvedením, že ide o prílohu. O odpojení prílohy od 
neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu sa vyhotoví záznam na neelektronickom 
utajovanom registratúrnom zázname a manipuluje sa s ňou ďalej podľa jej stupňa utajenia. Ak sa 
k odpojenej prílohe vytvára sprievodný list s iným číslom utajovaného registratúrneho záznamu 
podľa § 6 ods. 2, na prvej strane prílohy sa uvedie zápis, z ktorého je zrejmé, k akému sprievodnému 
listu táto príloha patrí. 

Podľa § 37 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované písomnosti vytvorené podľa ustanovení 
doterajších predpisov sa považujú za neelektronické utajované registratúrne záznamy podľa tejto 
vyhlášky; na ich vyraďovanie sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky. 



Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 Z. z.“) účinnej do 
31.12.2019 každá utajovaná písomnosť sa označuje stupňom utajenia už pri jej vytváraní. Ak sa 
utajovaná písomnosť skladá z písomností alebo z častí písomnosti rôzneho stupňa utajenia, označí 
sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Ak je to potrebné, jednotlivé časti utajovanej 
písomnosti, ktoré možno jednoznačne identifikovať, sa označia stupňom utajenia. 

Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. účinnej do 31.12.2019 pôvodca utajovanej 
skutočnosti môže rozhodnúť o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie 
s utajovanou písomnosťou, a to najmä o lehote utajenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona a o rozsahu 
a spôsobe distribúcie utajovanej písomnosti; tieto osobitné požiadavky alebo obmedzenia pôvodca 
utajovanej skutočnosti vyznačí na utajovanú písomnosť. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

1. Kedy môže byť informácia utajovaná a kedy takou nesmie byť? 

V legálnej definícii utajovanej skutočnosti sú implicitne obsiahnuté dve podmienky, materiálna 
a formálna. Na to, aby určitá skutočnosť mohla byť určená pôvodcom za utajovanú, musia byť 
obdive podmienky splnené kumulatívne. Materiálne je utajovaná skutočnosť vymedzená tak, že 
utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú 
vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, 
neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením. Formálna podmienka vychádza 
z požiadavky, že utajovaná skutočnosť môže vzniknúť len v oblastiach, ktoré ustanovila vláda 
Slovenskej republiky nariadením č. 216/2004 Z. z. a musí byť vymedzená a zaradená do zoznamu 
utajovaných skutočností. Tieto zoznamy utajovaných skutočností sú východiskom pri rozhodovaní 
o tom, či konkrétna informácia alebo vec je utajovanou skutočnosťou.  

Zákon (§ 4 ods. 1) obsahuje negatívne vymedzenie utajovanej skutočnosti čím zakazuje 
utajovať skutočnosti, ktoré možno považovať za predmet legitímneho záujmu verejnosti. Toto 
negatívne vymedzenie utajovanej skutočnosti deklaruje neprijateľnosť zneužívania inštitútu 
utajovaných skutočností. Zároveň však zákon (§ 4 ods. 2) ustanovuje, že v prípade, ak informácia 
obsahuje okrem uvedených skutočností aj ďalšie čiastkové informácie podliehajúce utajeniu, t. j. 
také, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na chránených záujmoch štátu, pôvodca je povinný urobiť také 
opatrenia, ktoré zabránia tejto ujme.  

 
2. Kto môže rozhodnúť o utajení informácie? 

Za rozhodovanie o tom, či informácia má byť alebo nemá byť utajovaná je zodpovedný v plnom 
rozsahu jej pôvodca. Z citovaných ustanovení zákona a nariadenia č. 216/2004 Z. z. vyplýva, že 
pôvodcami utajovaných skutočností v podmienkach Slovenskej republiky sú výlučne orgány 
verejnej moci, nakoľko tie sú povinné v rámci pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi 
(napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov) vymedziť tie utajované skutočnosti, ktoré môžu u nich vznikať. 
S prihliadnutím na dikciu § 2 písm. a) a e) zákona je zrejmé, že orgány verejnej moci ako pôvodcovia 
utajovaných skutočností sú povinné utajovať tie informácie, ktorých vyzradením, zneužitím, 
poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením by došlo k ujme 
na záujmoch Slovenskej republiky. Pri rozhodovaní o utajení, o konkrétnom stupni utajenia alebo 
o lehote utajenia musí orgán verejnej moci vyhodnotiť, akú ujmu na záujmoch Slovenskej republiky 
môže prípadná neoprávnená manipulácia s utajovanou skutočnosťou spôsobiť.  

V prípadoch, ak sa (ne)označenie stupňa utajenie javí ako nesúladné s predpismi o ochrane 
utajovaných skutočností, nemá úrad právomoc posudzovať takéto konkrétne rozhodnutie pôvodcu 
informácie, avšak môže dotknutého pôvodcu upozorniť resp. usmerniť. 

 
3. Ako vytvoriť utajovanú zmluvu? 



Orgán verejnej moci môže uzatvoriť s podnikateľom obchodnú zmluvu alebo inú dohodu, ktorá 
obsahuje utajované skutočnosti (napr. Zmluva o poskytovaní technickej a bezpečnostnej služby). 
V rámci postupnosti sa najskôr uzatvorí zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam 
a až následne sa môže podnikateľ oboznámiť s návrhom zmluvy obsahujúcej utajované skutočnosti 
a podpísať ju. Vzhľadom na skutočnosť, že v prevažnej miere takéto zmluvy podliehajú povinnému 
zverejňovaniu podľa zákona o slobode informácií, odporúča sa, ak je to vzhľadom na relevantné 
okolnosti vhodné, všetky utajované skutočnosti uviesť a sústrediť v prílohe zmluvy podľa § 7 ods. 5 
vyhlášky č. 48/2019 Z. z. Po podpise zmluvy obsahujúcej utajovanú prílohu sa príloha odpojí 
a ostatný text zmluvy možno zverejniť v Centrálnom registri zmlúv spolu s odkazom, že príloha sa 
nezverejňuje, nakoľko tvorí utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. z. 

Na základe overenia údajov z Centrálneho registra zmlúv, Zmluva o poskytnutí technickej 
a bezpečnostnej služby č. … uzavretá medzi … a spoločnosťou … nebola takto na tomto portáli 
zverejnená. Vychádzajúc z uvedeného predpokladáme, že aj samotný text zmluvy obsahuje 
informácie podliehajúce utajeniu a teda utajovaná nie je len samotná príloha č. 4. 

 
4. Možnosti označenia utajovanej zmluvy. 

Ak orgán verejnej moci uzatvorí s podnikateľom obchodnú zmluvu alebo inú dohodu, ktorá 
obsahuje utajované skutočnosti pričom všetky utajované skutočnosti uvedie a sústredí v prílohe 
zmluvy ako je uvedené v bode č. 3, je pôvodca zmluvy povinný označiť celú zmluvu stupňom 
utajenia akým je označená utajovaná príloha. Ak teda samotný text zmluvy neobsahuje informácie 
alebo skutočnosti podliehajúce utajeniu, pôvodca takejto zmluvy podľa vyhlášky č. 453/2007 Z. z. 
platnej v čase vytvorenia utajovanej zmluvy mal možnosť  

 neutajované časti utajovanej zmluvy označiť ako neutajované (§ 3 ods. 1) alebo  

 rozhodnúť o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie s utajovanou 
skutočnosťou (§ 4 ods. 1), napríklad uvedením na prvú stranu utajovanej zmluvy pod označenie 
stupňa utajenia lehotu utajenia slovami „Utajovať len do odpojenia utajovanej prílohy č. 4“. 

Poznámka: Označovanie častí alebo rozhodnutie o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach 
manipulácie s utajovanou skutočnosťou je na rozhodnutí pôvodcu utajovanej skutočnosti (pôvodca 
utajovanej skutočnosti nie je povinný ich uvádzať). 

 
5. Má byť dodatok k utajovanej zmluve utajovaný? 

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1 a 2, orgán verejnej moci ako pôvodca utajovanej 
zmluvy a zároveň ako pôvodca dodatku k zmluve, môže rozhodnúť, že dodatok k utajovanej zmluve 
nie je utajovanou skutočnosťou, ak tento nespĺňa materiálnu a formálnu podmienku pre takéto 
utajenie ustanovené zákonom a nariadením vlády č. 216/2004 Z. z.  

Tým, že … ako pôvodca utajovanej zmluvy nevykonal žiadne označenia utajovanej skutočnosti 
podľa bodu č. 4, je samotný text zmluvy považovaný za utajovaný do doby, kým nepominie potreba 
ochrany informácií uvedených  v samotnom texte utajovanej zmluvy. V takom prípade pôvodca 
utajovanej skutočnosti má rozhodnúť o zrušení stupňa utajenia a preukázateľne oznámiť tento fakt 
všetkým jej adresátom. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, možno konštatovať, že neutajovaný dodatok k zmluve, buď 
nesmie obsahovať časti textu utajovanej zmluvy, alebo v prípade, ak pominula potreba ochrany 
takýchto informácií obsiahnutých v zmluve, môže pôvodca utajovanej zmluvy rozhodnúť o ich 
odtajnení a oznámiť túto skutočnosť podnikateľovi a následne môže využiť neutajovaný dodatok 
k zmluve.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný 
výklad zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, nariadenia č. 216/2004 Z. z. a ani 
individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


