
 

 

 

IRA_MFSR_12.2013_ROM_zoznam_ut_skut 

Číslo :   MF/016177/2013-235 

 

 

1 

 

 
 
 
 

Interný riadiaci akt MF SR č. 12/2013 
Rozhodnutie ministra financií SR 

o vydaní Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti    
Ministerstva financií Slovenskej republiky 

 

 

                                                                                                                   Účinnosť od:  01.06.2013 
 Účinnosť do: doba neurčitá 

 Meno Dátum Podpis 

Vypracoval  
KM – oddelenie zvláštnych úloh 

Ing. Miroslav 
Pavlenko 

27.05.2013  

OÚ – odd. personalistiky, 
odmeňovania a organizačné 

Mgr.Ing. Jaroslava 
Kiripolská 

27.05.2013  

Garant  
vedúci odd. zvláštnych úloh 

Ing. Miroslav Pavlenko 27.05.2013  

Schválil     

riaditeľ  KM Ing. Ján Onda         

vedúci služobného úradu Ing. Jaroslav Mikla   

minister  Ing. Peter  Kažimír   

Súvisiace predpisy : 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.                                                         
Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. 

Informácia o zmenách : 

 Zrušuje sa  Interný riadiaci akt č. 22/2007 Rozhodnutie ministra financií SR o vydaní Zoznamu utajovaných 
skutočností v pôsobnosti rezortu  Ministerstva financií Slovenskej republiky vrátane dodatku č. 1, 

 vydáva sa Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti MF SR. 
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S účinnosťou od 1. júna  2013  

 

I. v y d á v a m 

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky,  

 

II. z r u š u j e m 

Interný riadiaci akt MF SR č. 22/2007 Rozhodnutie ministra financií SR o vydaní Zoznamu 
utajovaných skutočností v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení 
dodatku č. 1. 

     

 

 

                                                                        Peter    K a ž i m í r  
                                                                     podpredseda vlády a  minister financií  

                                                                         Slovenskej republiky 
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Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 

Por. 
čís. 

 
Utajovaná skutočnosť 

 
Stupeň 
utajenia 

Oblasť podľa  
§ 1 písm. ...  
nar.  vl.  č. 
216/2004 Z. z. 

 
Dôvod 

1. 
 
 
 
 
 

Medzinárodné rokovania,  ich 
príprava, zmluvy  dohody, protokoly, 
zápisy, ich plnenie a informácie 
z oblasti medzinárodnej spolupráce, 
ak to ich charakter vyžaduje  alebo  
ak sa na tom zmluvné strany 
dohodnú. 

V,D,T p) 
 

Neoprávnenou manipuláciou s 
postúpenými utajovanými skutočnosťami 
by mohli byť poškodené právom 
chránené záujmy Slovenskej republiky, 
alebo zahraničného subjektu, čím by 
mohlo dôjsť k vážnej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky alebo k poškodeniu 
jej štátnych záujmov v medzinárodnej 
oblasti. 

2. Riešenie čiastkovej problematiky 
financovania ozbrojených zložiek 

V,D p) Neoprávnenou manipuláciou by mohlo 
dôjsť k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

3. Návrh systemizácie a rozpis 
finančných prostriedkov pre SIS 

D p) s) Neoprávnenou manipuláciou by mohlo 
dôjsť k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

4. Utajované skutočnosti v súlade 
s medzinárodnou zmluvou 
označené stupňom utajenia  
„Vyhradené!“  „Restricted!“  
„Dôverné!",  ("Confidential!") alebo 
označené stupňom utajenia 
postaveným mu na roveň. 

V,D p) s) Neoprávnenou manipuláciou 
s postúpenými utajovanými 
skutočnosťami by mohli byť poškodené 
právom chránené záujmy Slovenskej 
republiky, alebo zahraničného subjektu, 
čím by mohlo dôjsť k jednoduchej ujme 
na záujmoch Slovenskej republiky. 

5. Zabezpečenie zahraničnej politiky  
a vzťahov Slovenskej republiky 
k ostatným štátom 
a medzinárodným organizáciám 

V p) s) Neoprávnenou manipuláciou 
s postúpenými utajovanými 
skutočnosťami by mohli byť poškodené 
právom chránené záujmy právnických 
a fyzických osôb, ktoré by mohli byť 
nevýhodné pre záujmy Slovenskej 
republiky. 

6. Utajované materiály v rámci 
pripomienkového konania a 
stanoviská.     

V,D c) d) r) Neoprávnenou manipuláciou s uvedený- 
mi údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu 
štátnych, verejných záujmov, právom 
chránených záujmov štátneho orgánu  a 
tým by došlo k jednoduchej ujme na 
záujmoch Slovenskej republiky. 
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7. Údaje a dokumenty  o systémoch 
a prostriedkoch šifrovej ochrany 
informácií, formy, metódy a zásady 
šifrovej ochrany informácií pre 
stupeň  utajenia „Vyhradené“, 
„Dôverné“, “Tajné“ 

V,D,T m) j) o) Neoprávnenou manipuláciou s 
postúpenými utajovanými skutočnosťami 
by mohli byť poškodené právom 
chránené záujmy Slovenskej republiky, 
alebo zahraničného subjektu, čím by 
mohlo dôjsť k vážnej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky alebo k poškodeniu 
jej štátnych záujmov.  

8. Oblasť prania špinavých peňazí, 
boja proti financovaniu terorizmu a 
zneužívaniu platobných systémov a 
elektronických peňazí  

V,D b) m) r) u) 
 

Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť 
k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

9. „Sankcie“ vyplývajúce z agendy 
boja proti financovaniu terorizmu – 
na úrovni EÚ 

V,D p) s) 
 

Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť 
k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

10. Údaje, analýzy, informácie a 
opatrenia pri zisťovaní porušenia 
finančných pravidiel a vyhodnotenie 
poznatkov   

V,D r) Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť 
k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

11. Dokumentácia a údaje  súvisiace 
s vykonanými finančnými kontrolami 
a vládnymi auditmi, zabezpečenie 
a vykonanie rozkladového konania, 
spolupráca s orgánmi  
činnými v trestnom konaní, ak to ich 
charakter vyžaduje 

V,D a) b) g) i) 
m) t) 

Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť 
k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu  a tým by došlo 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

12. Koncepcie, posudky, štúdie, 
projekty alebo ich vybrané časti 
týkajúce sa bezpečnosti 
informačných a komunikačných 
systémov  
 

V,D m) Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť 
k poškodeniu štátnych, verejných 
záujmov, právom chránených záujmov 
štátneho orgánu, právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, a mohlo by dôjsť 
k jednoduchej ujme na záujmoch  
Slovenskej republiky 

 

 

 

 



 

 

 

IRA_MFSR_12.2013_ROM_zoznam_ut_skut 

Číslo :   MF/016177/2013-235 

 

 

5 

 

 

13. Údaje o technológii zabezpečenia 
a systémov ochrany výroby cenín 
a dokumentov proti falšovaniu. 

V,D p) s) Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenou dokumentáciou by mohli 
byť poškodené právom chránené 
záujmy štátneho orgánu, právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, a tým by 
mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na 
záujmoch Slovenskej republiky. 

14. Záznamy z poznatkov získaných 
vlastnou činnosťou, poznatky 
týkajúce sa vedenia arbitráži a 
sporov 

V p) Neoprávnená manipulácia s uvedenými 
údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov štátneho 
orgánu, právnickej  osoby alebo 
fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy Slovenskej 
republiky. 

15. Materiály alebo ich vybrané časti  
týkajúce sa zabezpečenia prvkov  
kritickej infraštruktúry v pôsobnosti 
ministerstva financií a súvisiacich 
informačných a komunikačných 
systémov 

V,D m) Neoprávnenou manipuláciou 
s uvedenou dokumentáciou by mohli 
byť poškodené právom chránené 
záujmy štátneho orgánu, právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, a tým by 
mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na 
záujmoch Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

                                                                        Peter    K a ž i m í r  
                                                                     podpredseda vlády a  minister financií  

                                                                         Slovenskej republiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


