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Príkaz ministra č. 43/2010 
 
 
 

1) Účelom  tohto  príkazu  je  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) zákona číslo 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti 
utajovaných skutočností, určiť  základné vymedzenie utajovaných skutočností v pôsobnosti   
rezortu Ministerstva  kultúry Slovenskej republiky.  
 
2) Zoznam utajovaných skutočností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je 
nasledovný: 

 
Por. 
číslo 

 

Utajovaná 
skutočnosť 

 

Stupeň 
utajenia 

Oblasť podľa  
§ 1 písm. ...  
NV SR číslo 

216/2004 Z. z. 

Odôvodnenie označenia 
utajovaných skutočností 
príslušným stupňom  utajenia   
(§  3  zákona č. 215/2004  Z. z. 
o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) 

 
D a), e) Následkom neoprávnenej 

manipulácie s ňou by mohlo 
dôjsť k poškodeniu štátnych 
záujmov, verejných záujmov 
alebo právom chránených 
záujmov štátneho orgánu, a tým 
k jednoduchej ujme na záujmoch 
Slovenskej republiky. 

1. Dokumentácia 
v oblasti ochrany, 
obrany 
a bezpečnosti štátu 
a ochrany objektov 

V a), e) Neoprávnená manipulácia s ňou 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  
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2. Bezpečnostná 
dokumentácia 
fyzickej 
bezpečnosti 
a objektovej 
bezpečnosti objektu 
ministerstva 
a chránených  
priestorov a 
riadiace akty 
týkajúce sa ochrany 
utajovaných  
skutočností, ak to 
ich charakter 
vyžaduje 

V e), o) Neoprávnená manipulácia s ňou 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  

3. Bezpečnostná 
dokumentácia 
technických 
prostriedkov pre 
stupeň utajenia 
Dôverné 
a Vyhradené, ak to 
ich charakter 
vyžaduje 

 

V m), o) Neoprávnená manipulácia s ňou 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  

4. Krízový plán 
Ministerstva 
kultúry  Slovenskej 
republiky 

V a), e) Neoprávnená manipulácia s ním 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  

 
5. Medzinárodné 

rokovania, zmluvy, 
dohody, protokoly 
a ich príprava, 
vrátane zápisov, 
alebo informácií z 
oblasti  
medzinárodnej 
spolupráce, ak to 
ich charakter 
vyžaduje, alebo ak 
sa na tom zmluvné 
strany dohodnú 

 

V p), s) Neoprávnená manipulácia s nimi 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  
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6. Údaje v Ústrednom 
zozname  
pamiatkového 
fondu týkajúce sa 
vlastníkov  
národných 
kultúrnych 
pamiatok,  
umiestnenia 
hnuteľných 
národných  
kultúrnych 
pamiatok 
a archeologických 
nálezísk, ak to 
charakter údajov 
vyžaduje 

 

V e), o) Neoprávnená manipulácia s nimi 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  

7. Centrálna evidencia 
archeologických 
nálezísk Slovenskej 
republiky, ak to 
charakter evidencie 
vyžaduje 

 

V e), o) Neoprávnená manipulácia s ňou 
by mohla zapríčiniť poškodenie 
právom chránených záujmov 
právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, ktoré by mohlo byť 
nevýhodné pre záujmy 
Slovenskej republiky.  

 
 
 
 

3) Zrušuje sa Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva kultúry  a cestovného 
ruchu č. MK – 1951/2010 – 10/9779 zo dňa 10. augusta 2010. 
 
4) Tento príkaz nadobúda účinnosť 02. novembra 2010. 

 

 

 

 

                                                                                   Daniel Krajcer, v. r. 
                                                                                 minister 


