
 

  I.   PREDMET ŽIADOSTI   

„Opis súčasnej situácie:   

Dňa 16.01.2020 bol na register XXX doručený dokument, ktorý prijal elektronickou poštou v 

doméne xxx pracovník XXXXXX. Pôvodcom dokumentu je EUFOR. Rozsah dokumentu je 5 listov, 

pričom 1. – 3. list je označený EUFOR UNCLASSIFIED RELEASABLE TO EU a 4. a 5. list dokumentu 

je označený EUFOR RESTRICTED REL EU/NATO.“   

   

„Otázka:    

Nakoľko na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu sa zmluva Slovenskej republiky 

konkrétne so zahraničným subjektom EUFOR nenachádza, žiadame o inštrukciu, či informáciu 

označenú uvedenou klasifikáciou Slovenská republika ochraňuje v súlade s platnými predpismi 

Slovenskej republiky. Vzhľadom na charakter informácie si Vás dovoľujeme požiadať o urgentnú 

odpoveď.“   

   

  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   

Rada Európskej únie so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii zriadila vojenskú operáciu 

(EUFOR) v Bosne a Hercegovine s názvom „ALTHEA“. Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že 

na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie, ktorých pôvodcom je EUFOR „ALTHEA“ sa 

vzťahujú pravidlá Rozhodnutia Rady č. 2013/488/EÚ, ktoré jednoznačne upravujú spôsob 

označovania utajovaných skutočností a pravidlá ich ochrany. Vzhľadom na uvedené možno 

konštatovať, že v prípade utajovaných skutočností Európskej únie by tieto mali byť označené 

prefixom UE/EU.    

Keďže dokument doručený na domému xxxx, bol označený len „EUFOR RESTRICTED REL 

EU/NATO“, čiže bez formálneho označenia v zmysle článku 2 ods. 2 Rozhodnutia Rady č. 

2013/488/EÚ, jednoznačnú odpoveď na otázku, či takýto dokument je utajovanou skutočnosťou 

Európskej únie vie poskytnúť len samotný pôvodca. Pre zabezpečenie primeranej ochrany tohto 

dokumentu a na základe aplikačnej praxe navrhujeme, aby adresát tohto dokumentu kontaktoval 

jeho pôvodcu s požiadavkou, 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. Zároveň Vám odporúčame do vyjadrenia pôvodcu k predmetnému 

dokumentu pristupovať ako k utajovanej skutočnosti.   



  

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.   

   


