
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Opis súčasnej situácie: 
 
Dňa 16. 1. 2020 bol Registru utajovaných skutočností xx doručený dokument s názvom xxxx, 

ktorého časť (ANNEX B) je označená klasifikáciou „EUFOR RESTRICTED REL EU/NATO“ za 
účelom jeho zaevidovania. 

 
Register utajovaných skutočností xx postupoval v súlade s § 28 ods. 2 vyhlášky NBÚ 

č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných 
skutočností a zároveň požiadal Národný bezpečnostný úrad o upresnenie klasifikácie 
dokumentu, keďže na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu sa zmluva Slovenskej 
republiky so zahraničným subjektom EUFOR nenachádza. 

 
Na základe uvedenej žiadosti Odbor regulácie a dohľadu Národného bezpečnostného úradu 

odpovedal registratúrnych záznamom č. 01771/2020/ORD-002 zo dňa 20. 1. 2020 v ktorom 
uviedol, že označenie „EUFOR RESTRICTED REL EU/NATO“, nie je oficiálnym formálnym 
označením v zmysle článku 2 ods. 2 Rozhodnutia Rady č. 2013/488/EU, a preto odpoveď na 
otázku, či takýto dokument je utajovanou skutočnosťou Európskej únie, vie jednoznačne 
poskytnúť len jeho pôvodca. 

 
Taktiež vydal odporúčanie, aby adresát tohto dokumentu kontaktoval jeho pôvodcu 

s požiadavkou o vyjadrenie, či uvedený dokument má adresát považovať za utajovanú 
skutočnosť Európskej únie. V prípade, že áno, požiadať ho o riadne označenie v zmysle 
Rozhodnutia Rady a ochraňovať tento dokument ako utajovanú skutočnosť cudzej moci 
v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Na základe tohto stanoviska Register utajovaných skutočností xxx oslovil adresáta 

predmetného dokumentu (xxxx) aby vyžiadal stanovisko pôvodcu. Stanovisko zaslané xxxxxx 
zasielame v prílohe. 

 
Keďže odpoveď vyššie uvedeného pracovníka EUFOR nie je pre nás jednoznačná, 

dovoľujeme si Vás požiadať o odporúčanie k ďalšiemu postupu, resp. k ďalšej manipulácii 
s predmetným dokumentom.“ 

 
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 č. 215/2004 Z. z.“). 

 
Podľa § 2 písm. h) zákona č. 215/2004 Z. z. je cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho 

štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riadenie alebo vykonávanie svojej moci 
a činnosti; cudzou mocou sú aj nadštátne organizácie, medzinárodné organizácie a združenia 
štátov. 

 
Podľa § 8 ods. 1 prvej vety zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je 

povinný zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom 
celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“). 

 



V zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajované skutočnosti chránené cudzou mocou 
a postúpené Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy 
prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika 
účastníckym štátom. 

 
Podľa recitálu 8 rozhodnutia Rady Európskej únie č. 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 

o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (ďalej len „Rozhodnutie 
Rady č. 2013/488/EÚ“) na operácie krízového riadenia vykonávané na základe hlavy V kapitoly 
2 Zmluvy o EÚ a na ich personál by sa mali uplatňovať bezpečnostné predpisy, ktoré Rada prijala 
na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ak sa to ustanovuje v akte Rady, ktorým sa zriaďujú. 

 
Podľa článku 2 ods. 2 Rozhodnutia Rady č. 2013/488/EÚ utajované skutočnosti EÚ sa utajujú 

na jednom z týchto stupňov: 
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou 

by mohla mimoriadne vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo 
viacerých jej členských štátov; 

b) SECRET UE/EU SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla 
vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských 
štátov; 

c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s 
ktorou by mohla poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej 
členských štátov; 

d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou 
by mohla byť nevýhodná pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských 
štátov. 

 
Podľa článku 2 ods. 3 Rozhodnutia Rady č. 2013/488/EÚ utajované skutočnosti EÚ sa 

označujú stupňami utajenia uvedenými v odseku 2. Okrem toho môžu byť označené aj 
označeniami, ktoré určujú príslušnú oblasť činnosti, identifikujú pôvodcu, obmedzujú 
distribúciu, obmedzujú použitie alebo stanovujú rozsah možnej prístupnosti. 

 
Podľa článku 14 ods. 1 jednotnej akcie Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej 

operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine  sa upravuje sprístupnenie informácií NATO a 
tretím štátom, ktoré sa pripojili k tejto jednotnej akcii, utajené informácie a dokumenty 
vyhotovené na účely vojenskej operácie EÚ v súlade s bezpečnostnými predpismi Rady.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na zaslanú odpoveď Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) 
č. 01771/2020/ORD-002 z 20.01.2020, (v prílohe) si Vás dovoľujeme informovať, že úrad nemá 
právomoc určiť, či dokument označený „EUFOR RESTRICTED REL EU/NATO“ je/nie je utajovanou 
skutočnosťou Európskej únie a ani rozhodnúť o jeho stupni utajenia. Pre objektívny postoj 
k vyriešeniu problému, za účelom vyvrátenia pochybností a požiadavky právnej istoty Vám 
(adresátovi) odporúčame ešte raz kontaktovať pôvodcu dokumentu s požiadavkou jeho 
jednoznačnej odpovede, či dokument je/nie je utajovanou skutočnosťou Európskej únie a pre 
urýchlenie odpovede požadovať odpoveď v určenej lehote. Zároveň odporúčame upozorniť 
pôvodcu dokumentu, že v prípade jeho opätovnej nejednoznačnej odpovede, bude tento 
dokument považovaný za neutajovaný. 

 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o priebežné informovanie o vývoji situácie. 
 



IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny 
akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

 


