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ZOZNAM UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ V PÔSOBNOSTI
ÚRADU JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a podľa § 2 Nariadenia vlády SR
č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej len NV SR)
týmto s ch v a ľ u j e m „Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky.“

.............................................................
Ing. Marta ŽIAKOVÁ, CSc., v.r.
predsedníčka
Čl. 1
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
P. č.

Utajovaná skutočnosť

1.

Medzinárodné rokovania, zmluvy, dohody, p), s)
V, D, T
protokoly a ich príprava, vrátane zápisov,
analytických materiálov, koncepcií alebo
informácií, ako aj inšpekčné správy z oblasti
medzinárodnej spolupráce, ak to ich charakter
vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany
dohodnú.
Príprava kontroly až do jej začatia, výsledný a), g), h), l) V, D, T
materiál a opatrenia z vykonanej kontroly a
vyhodnotenie ich plnenia, ak to jej charakter
vyžaduje.
Stanoviská Úradu jadrového dozoru k zaslaným g), h)
V, D, T
žiadostiam o udelenie licencie na vývoz tovaru a

2.

3.

Oblasť
Stupeň Odôvodnenie
v zmysle
utajenia - § 3 zákona
§ 1 NV SR

1

ods. 4, 5, 6

ods. 4, 5, 6

ods. 4, 5, 6
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

technológií, podliehajúcim medzinárodným
kontrolným režimom, obsahujúce informácie
majúce
vplyv
na
zahraničnopolitické,
bezpečnostné a ekonomické záujmy Slovenskej
republiky.
Systémová ochrana informačných systémov, ak
to ich povaha vyžaduje.
Bezpečnostná
dokumentácia
technických
prostriedkov pre stupeň utajenia Tajné, Dôverné
a Vyhradené, ak to ich charakter vyžaduje.
Zmluvy, technická dokumentácia, protokoly a
súhrnné údaje dotýkajúce sa úloh výskumu,
vývoja, výroby výzbroje a špeciálnej techniky v
rámci riešenia technického rozvoja a podmienok
ich uvádzania do praxe.
Vybrané dokumenty hospodárskej mobilizácie na
úrovni ústredných orgánov štátnej správy.
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti chránených priestorov a
riadiace akty týkajúce sa ochrany utajovaných
skutočností, ak si to ich charakter vyžaduje.
Stanoviská, pripomienky, súčinnostné podklady
k utajovaným dokumentom vlády SR,
Bezpečnostnej rady SR, Národnej rady SR,
Ústredného krízového štábu SR, iných
ústredných orgánov štátnej správy SR, orgánov
(výborov) NATO, EÚ.
Dokumentácia týkajúca sa stavu a spôsobu
zabezpečenia fyzickej ochrany jadrových
materiálov a jadrových zariadení a kybernetickej
bezpečnosti jadrových zariadení
Technické riešenia alebo zdokonalenia v oblasti
zabezpečenia ochrany a obrany objektov
osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých
objektov.
Plány zabezpečenia ochrany ďalších dôležitých
objektov osobitnej dôležitosti.
Analýzy týkajúce sa systému fyzickej ochrany
jadrových materiálov a jadrových zariadení
a kybernetickej bezpečnosti jadrových zariadení.
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m), t)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

m)

V

ods. 6

l)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

a), e), v)

V, D

ods. 5, 6

a), e), g),
h), k), l),
m), o)

V, D

ods. 5, 6

a) až v)

V, D, T, ods. 4, 5, 6

h)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

h)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

h)

V

ods. 6

h)

D, T

ods. 4, 5
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dokumentácia týkajúca sa ochrany a obrany
objektov
osobitnej
dôležitosti
a ďalších
dôležitých objektov.
Dokumentácia pre stavebné konanie týkajúca sa
technologických systémov fyzickej ochrany
jadrových materiálov a jadrových zariadení.
Stanoviská,
podklady,
zápisy
súvisiace
s fyzickou ochranou jadrových zariadení
a jadrových materiálov a so zabezpečením
prepráv jadrových materiálov, vyhoretého
jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov
a kybernetickou
bezpečnosťou
jadrových
zariadení.
Predbežný plán fyzickej ochrany, plán fyzickej
ochrany jadrových materiálov a jadrových
zariadení
Predbežný plán kybernetickej bezpečnosti
jadrových
zariadení,
plán
kybernetickej
bezpečnosti jadrových zariadení.
Programy predkomplexného a komplexného
vyskúšania systémov fyzickej ochrany jadrových
materiálov a jadrových zariadení alebo ich
vyhodnotenia.
Stanoviská, podklady, zápisy k opatreniam pre
zvýšenie úrovne zabezpečenia fyzickej ochrany
jadrových materiálov a jadrových zariadení
a kybernetickej bezpečnosti, jadrových zariadení,
ak to ich povaha vyžaduje
Dokument
o komplexnom
vyhodnotení
zabezpečenia systémov fyzickej ochrany
jadrových materiálov a jadrových zariadení.
Dokument
o komplexnom
vyhodnotení
zabezpečenia
systémov
kybernetickej
bezpečnosti jadrových zariadení.
Dokumenty popisujúce scenáre súčinnostných
cvičení týkajúcich sa fyzickej ochrany a ich
vyhodnotenia.
Dokumenty
popisujúce
scenáre
cvičení
týkajúcich
sa
systémov
kybernetickej
bezpečnosti
jadrových
zariadení
a ich
vyhodnotenia.
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a), e), h),
m)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

h)

V, D

ods. 5, 6

h) m), t)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

h)

D, T

ods. 4, 5

h)

V,D, T

ods. 4, 5, 6

h)

D

ods. 5

h)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

h)

D, T

ods. 4, 5

h)

D, T

ods. 4, 5

h)

V, D

ods. 5, 6

h)

V, D

ods. 5, 6
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Súhrnné
údaje o zabezpečení fyzickej
ochrany počas prepravy jadrových materiálov
a vyhoretého jadrového paliva zaradených do I.
kategórie 1).
Čiastkové údaje o zabezpečení fyzickej
ochrany počas prepravy jadrových materiálov
a vyhoretého jadrového paliva zaradených do I.
kategórie 2).
Súhrnné údaje o zabezpečení fyzickej
ochrany počas prepravy jadrových materiálov
a vyhoretého jadrového paliva zaradených do II.
kategórie 1).
Čiastkové údaje o zabezpečení fyzickej
ochrany počas prepravy jadrových materiálov
zaradených
do
II.
a III.
kategórie2)
a rádioaktívnych odpadov I., II. a III. kategórie.
Súhrnné údaje o zabezpečení fyzickej
ochrany počas prepravy jadrových materiálov
zaradených do III. kategórie 1) a rádioaktívnych
odpadov I., II. a III. kategórie.
Súhrnné údaje o preprave jadrových materiálov
a vyhoretého jadrového paliva zaradených do I.
kategórie 3).
Čiastkové údaje o preprave jadrových materiálov
zaradených do I. a II. kategórie 4) a vyhoretého
jadrového paliva.
Súhrnné údaje o preprave vyhoretého jadrového
paliva zaradených do II. kategórie 3), súhrnné
údaje
o preprave
jadrových
materiálov
3)
zaradených do II. kategórie , termín a trasy,
grafikon prepravy jadrových materiálov
zaradených do III. kategórie4).
Dokumentácia jadrových zariadení predkladaná
v povoľovacom konaní obsahujúca informácie
o príprave a postupoch realizácie činností
v častiach jadrového zariadenia s potenciálnym
výskytom jadrových materiálov alebo obsahujúca
informácie o nakladaní s nimi a o činnostiach
súvisiacich s týmto nakladaním ako i zmeny
a doplnenia tejto dokumentácie.
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h)

T

ods. 4

h)

D

ods. 5

h)

D

ods. 5

h)

V

ods. 6

h)

V

ods. 6

h)

D

ods. 5

h)

V

ods. 6

h)

V

ods. 6

h)

V, D, T

ods. 4, 5, 6
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Stanoviská, podklady a zápisy súvisiace h)
s dokumentáciou jadrových zariadení podľa bodu
33., ak to ich povaha vyžaduje.
Dokumentácia týkajúca sa prostriedkov šifrovej o)
ochrany informácií, pravidlá a metodické
usmernenia na ich používanie, ak si to ich
charakter vyžaduje.
Dokumentácia vzťahujúca sa na kritické h)
bezpečnostné zariadenia, predovšetkým na
hermetické obalové súbory, určené na dlhodobé
skladovanie a následné ukladanie vyhoretého
jadrového paliva v príslušnom jadrovom
zariadení.

34.

35.

36.

1)

2)

3)

4)

V, D, T

ods. 4, 5, 6

V, D, T

ods. 4, 5, 6

V, D, T

ods. 4, 5, 6

Plány fyzickej ochrany lokalít a kybernetickej bezpečnosti a plány zabezpečenia
fyzickej ochrany prepravy počas prepravy jadrových materiálov a vyhoretého
jadrového paliva.
Napr. jednotlivé plány fyzickej ochrany, ktoré tvoria súhrnné údaje o zabezpečení
fyzickej ochrany.
Súhrnné údaje obsahujúce informácie o: termíne (dátum a čas) prepravy a trasách
prepravy a grafikone železničnej prepravy (varianty trás) a radení vlaku, sumárnej
aktivity všetkých izotopov a sumárnej aktivity jednotlivých izotopov prepravovaného
materiálu a spôsob kódového oznamovania termínu prepravy.
Jednotlivé údaje o preprave, ktoré spolu tvoria súhrnné údaje o preprave.

Pozn.: Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na preprave sa považuje za citlivú informáciu podľa §
3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z., zákona o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Odôvodnenie označenia príslušným stupňom utajenia
podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona
Prísne Tajné – PT (§ 3 ods. 3) - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou
skutočnosťou by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej
celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany,
bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov,
a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
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Tajné – T (§ 3 ods. 4) - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou by
mohlo byť ohrozené zahraničnospolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu
v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch
Slovenskej republiky.
Dôverné – D (§ 3 ods. 5) - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou
by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených
záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
Vyhradené – V (§ 3 ods. 6) - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou
skutočnosťou by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie
Týmto zrušujem Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky č. 4354/2016 zo dňa 1.8.2016.
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