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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 15. apríla 2004,

kto rým sa usta no vu jú ob las ti uta jo va ných sku toč nos tí

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 písm. a) zá ko na
č. 215/2004 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (ïa lej len „zá -
kon“) na ria ïu je:

§ 1

Uta jo va ná sku toč nos� môže vznik nú� v ob las ti
a) za cho va nia bezpečnosti1) a za bez pe če nia obrany2) Slo -

ven skej re pub li ky,
b) za bez pe če nia vnú tor né ho po riad ku a bezpečnosti3)

Slo ven skej re pub li ky,
c) ochra ny ži vo ta, zdra via, osob nej slo bo dy a bez peč -

nos ti osôb pred pro ti práv nym ko na ním,
d) ochra ny ur če ných osôb a ochra ny chrá ne ných osôb,4)
e) ochra ny pred me tov a ob jektov,5) ochra ny ur če ných

ob jektov,6)
f) štát nych hmot ných re zerv,
g) do vo zu a vý vo zu vo jen ské ho ma te riá lu,7)
h) ochra ny jad ro vej bez peč nos ti, bez peč nos ti jad ro -

vých za ria de ní, pre pra vy a uk la da nia jad ro vých
ma te riá lov a bez peč nos ti che mic kých za ria de ní
a ne bez peč ných lá tok pred pro ti práv nym ko na -
ním,

i) or ga ni zá cie, fo riem, me tód a vý sled kov čin nos ti spra -
vo daj ských slu žieb, ozbro je ných síl, ozbro je ných bez -
peč nost ných zbo rov, ozbro je ných zbo rov a Ná rod né -
ho bez peč nost né ho úra du a pros tried kov ich
uta je nia,

j) po u ží va nia informačno-technických pros tried kov
a informačno-operatívnych pros tried kov a pros tried -
kov operatívno-pátracej čin nos ti,

k) vý skumu, vý vo ja a vý ro by zbra ňo vých sys té mov
a za ria de ní,

l) vedecko-technických a tech no lo gic kých po stu pov,

vý ro by, vý skumu a vý vo ja ma te riá lov a tech nic kých
pros tried kov,

m) za bez pe če nia ochra ny a bez peč nos ti ko mu ni kač -
ných a in for mač ných sys té mov,

n) prí pra vy am nes tie ude ¾o va nej pre zi den tom re pub li ky,
o) vý skumu, vý vo ja, vý ro by a po u ží va nia pros tried kov

na ochra nu uta jo va ných sku toč nos tí,
p) me dzi ná rod ných ro ko va ní a ich prí pra vy vrá ta ne me -

dzi ná rod ných ro ko va ní o zmluv ných do ku men toch,
ak to ich po va ha vy ža du je, a me dzi ná rod ných zmlúv
a ich pl ne nia, ak sa na tom zmluv né stra ny do hod nú,

r) roz hod nu tí, ná vr hov, žia dos tí a in for má cií sú vi sia cich
s úkon mi v trest nom ko na ní, kto ré by moh li ohroz i� ži -
vo ty ale bo bez peč nos� jed not li vých fy zic kých osôb ale -
bo by moh li vies� k ma re niu trest né ho ko na nia,

s) za bez pe čo va nia za hra nič nej po li ti ky Slo ven skej re -
pub li ky a vz�a hov Slo ven skej re pub li ky k ostat ným
štá tom a me dzi ná rod ným or ga ni zá ciám a ochra ny
za stu pi te¾ ských úra dov a dip lo ma tic kých mi sií v Slo -
ven skej re pub li ke,

t) vzá jom nej spo lu prá ce ozbro je ných síl, ozbro je -
ných bez peč nost ných zbo rov, ozbro je ných zbo rov,
Slo ven skej in for mač nej služ by a Ná rod né ho bez -
peč nost né ho úra du a ich spo lu prá ce s prí sluš ný mi 
služ ba mi, zbor mi ale bo or gán mi cu dzej moci,

u) me no vej po li ti ky a pe ňaž né ho obe hu,
v) do ku men tá cie tý ka jú cej sa vy ná le zov dô le ži tých pre

ob ra nu ale bo bez peč nos� štá tu ale bo pre iný dô le ži tý 
zá u jem pod ¾a § 3 ods. 3 až 6 zá ko na.

§ 2

(1) Ve dú ci vymedzí8) pod ¾a § 1 toh to na ria de nia uta jo -
va né sku toč nos ti vzni ka jú ce v práv nic kej oso be v rám ci 
pô sob nos ti usta no ve nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9)
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1) Čl. 1 ods. 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu.
2) Na prí klad zá kon č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re pub li ky, zá kon č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zme ne zá ko na

Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor -
ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 511/2003 Z. z.

3) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Na prí klad zá kon č. 141/1961 Zb. o trest nom ko na ní súd nom (Trest ný po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 2 ods. 1 písm.  f) zá ko na

Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z.
5) Na prí klad zá kon č. 49/2002 Z. z. o ochra ne pa miat ko vé ho fon du, zá kon č. 115/1998 Z. z. o mú ze ách a ga lé riách a o ochra ne pred me tov

mú zej nej hod no ty a ga le rij nej hod no ty.
6) § 27 zá ko na č. 319/2002 Z. z.
7) Zá kon č. 179/1998 Z. z. o ob cho do va ní s vo jen ským ma te riá lom a o do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ -

nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 8 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 215/2004 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
9) Na prí klad zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 153/2001 Z. z. o pro ku ra tú re, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 46/1993 Z. z. o Slo ven skej in for mač nej služ be v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod nej ban ke Slo ven ska v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Ur če né uta jo va né sku toč nos ti ve dú ci za ra ïu je do zo -
zna mu uta jo va ných sku toč nos tí práv nic kej oso by.

(2) Zoz nam uta jo va ných sku toč nos tí práv nic kej oso by 
pod ¾a od se ku 1 vy dá va ve dú ci pí som ne. Jeho ob sa hom
je kon krét ne ur če nie uta jo va ných sku toč nos tí s prí sluš -
ným stup ňom uta je nia pod ¾a § 3 zá ko na, za ra de ných do

ob las tí pod ¾a § 1 toh to na ria de nia a odô vod ne nie pot re -
by ich ozna če nia prí sluš ným stup ňom uta je nia.

(3) Zoz nam uta jo va ných sku toč nos tí práv nic kej oso -
by je ve rej ný.

§ 3

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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