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Zákon č. 215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Určuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností

• Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri tejto ochrane

• Pôsobnosť NBÚ a ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam

• Zodpovednosť za porušenie povinností



Zákon č. 215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Najvyšší kontrolný úrad SR

Vymedzuje a člení stupne utajenia - § 3

• Prísne tajné (PT)
• Tajné (T)
• Dôverné (D)
• Vyhradené (V)

Zákon v ustanovení § 4 obsahuje negatívne vymedzenie utajovanej skutočnosti a zakazuje
utajovať skutočnosti, ktoré možno považovať za predmet legitímneho záujmu verejnosti.



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

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Upravuje, v ktorých oblastiach je možný vznik utajovanej skutočnosti (§ 1 písm. a - v)

• Podľa § 2 ods. 1 vedúci vymedzí utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci
jeho pôsobnosti. Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných

skutočností právnickej osoby.

• Podľa § 2 ods. 2 zoznam utajovaných skutočností vydá vedúci písomne. Obsahom zoznamu
je konkrétne určenie utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia, zaradenie do
oblasti podľa tohto nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia.



Zo správy NKÚ SR – Informačný systém krízového riadenia 

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Postup utajenia napĺňal formálne znaky požadované zo zákona avšak podľa NKÚ SR
nebol naplnený cieľ zákonného ustanovenia, ktorým by malo byť dostatočné
zdôvodnenie potreby utajenia, ktoré nevyvoláva dojem snahy o účelové použitie
výnimky z postupov VO.

• NKÚ SR zároveň upozornil na rozpor v stupni utajenia tajné pre rámcové dohody
a stupeň vyhradené pre zmluvy o dielo a ich dodatky, ako aj nejednoznačné
prepojenie na položky uvedené v prílohe k rozhodnutiu ministra, v ktorom sa
zverejňoval zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ministerstva.

• Bežná prax: tvorba zoznamov utajovaných skutočností v pôsobnosti ministerstiev

nemá zákonom stanovenú periodicitu.



Zákon č. 215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Podľa § 2 písm. e) zákona je pôvodca utajovanej skutočnosti oprávnený na jednej strane
rozhodnúť či informácia alebo vec je utajovanou skutočnosťou a stanoviť jej stupeň
utajenia, ale na druhej strane aj rozhodnúť o zmene a zrušení stupňa jej utajenia.

• Podľa metodického usmernenia NBÚ môže byť pôvodcom utajovanej skutočnosti v
podmienkach Slovenskej republiky len štátny orgán.



Zrušenie stupňa utajenia

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Rozhodnutím ministra boli v súlade s Vyhláškou č. 48/2019 Národného bezpečnostného
úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných
skutočností, zrušené stupne utajenia všetkých utajovaných skutočností.

• V zmysle § 5 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 48/2019 Z. z. sa stupeň utajenia mení alebo ruší na
základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa
utajenia. Toto zrušenie je pôvodca utajovanej skutočnosti povinný podľa § 5 ods. 3 Vyhlášky
č. 48/2019 Z. z. preukázateľne oznámiť všetkým adresátom, ktorým je doručené.
Oznámenie o zrušení stupňa utajenia sa uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou.



Pôvodca utajovanej skutočnosti

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Dokumenty boli odtajnené len čiastočne, napriek rozhodnutiu ministra o zrušení stupňa
utajenia všetkých dokumentov.

• Konaním ministerstva v oblasti utajenia a odtajenia dokumentov súvisiacich so zakúpeným
systémom nebol porušený zákon.

• Avšak krok odtajnenia znižuje pri utajení prezentovanú vážnosť utajenej skutočnosti,
nakoľko nepominula ani potreba ochrany informácie ani neuplynula ustanovená lehota
utajenia informácie.



Metodický pokyn NBÚ

Najvyšší kontrolný úrad SR

Podľa metodického usmernenia NBÚ sú v legálnej definícii utajovanej skutočnosti implicitne 
obsiahnuté dve podmienky:
• materiálna (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 (vychádza z požiadavky, že utajovaná skutočnosť môže vzniknúť len v oblastiach, 
ktoré sú ustanovené nariadením vlády SR a musí byť vymedzená a zaradená do zoznamu 
utajovaných skutočností)

Na to, aby určitá skutočnosť mohla byť určená pôvodcom za utajovanú, musia byť obdive 
podmienky splnené kumulatívne. 



Dobrá prax

Najvyšší kontrolný úrad SR

• Odôvodniť rozhodnutie vzniku utajovanej skutočnosti nielen formálne, ale tak aby bolo
možné identifikovať skutočnú potrebu o utajenie informácie, s bez porušenia zákonných
povinností.

• Zvážiť potrebu utajenia celého dokumentu vs. utajenia len časti spĺňajúcej reálnu potrebu
utajenia.

• Určiť zákonnú periodicitu vydávania zoznamov utajovaných skutočností štátnych orgánov.



Ďakujem za pozornosť

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR


