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 KPr 237/2022 

Spr 298/2022 

 

S M E R N I C A  

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a  

Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

č. 11/2022 

 

z 5. septembra 2022, 

 

ktorou sa vydáva zoznam utajovaných skutočností  

 

 

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných 

skutočností ustanovujeme:  

 

 

Čl. 1 

Zoznam utajovaných skutočností 

 

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.  

 

Čl. 2 

Rozsah pôsobnosti 

 

Táto smernica sa vzťahuje na 

a)  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky,  

b)  Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  

  

Čl. 3 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 5. septembra 2022. 
 

 

 

 

JUDr. Pavol Naď 

predseda Najvyššieho správneho súdu  

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

JUDr. Zuzana Kyjac, PhD. 

vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu  

Slovenskej republiky 



2 
 

Príloha k smernici č. 10/2022   

 

 

Por. 

č. 

Utajovaná skutočnosť Stupeň 

utajenia 

Oblasť podľa § 1 

nariadenia vlády 

Slovenskej 

republiky           

č. 216/2004 Z. z. 

Odôvodnenie 

1.  Návrhy, žiadosti a rozhodnutia 

o zabezpečení ochrany sudcu, 

jeho rodinných príslušníkov a 

jeho obydlia podľa § 34 ods. 6 

zákona č. 385/2000 Z. z. o 

sudcoch a prísediacich a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

V, D c), d) V - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohli byť poškodené 

právom chránené záujmy 

fyzickej osoby, ktoré by 

mohli byť nevýhodné pre 

záujmy Slovenskej republiky, 

D - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohlo dôjsť k poškodeniu 

právom chránených záujmov 

fyzickej osoby a tým k 

jednoduchej ujme aj na 

záujmoch Slovenskej 

republiky. 

2.  Vybrané časti dokumentácie 

súvisiace s úkonmi 

v disciplinárnom konaní a 

správnom konaní 

V, D g), h), r), r) V - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohli byť ohrozené životy 

alebo bezpečnosť fyzických 

osôb alebo by mohlo viesť k 

mareniu trestného konania, 

by mohli byť poškodené 

právom chránené záujmy 

právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by 

mohli byť nevýhodné pre 

záujmy Slovenskej republiky, 

D - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohlo dôjsť k poškodeniu 

štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo právom 

chránených záujmov iných 

orgánov verejnej moci a tým 

k jednoduchej ujme na 

záujmoch Slovenskej 

republiky. 
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3.  Vybrané časti dokumentácie 

týkajúce sa plnenia úloh v čase 

vojny, vojnového stavu a 

mimoriadnych situácií (krízové 

stavy) a vybrané časti 

dokumentácie súvisiace s 

prípravou na jednotlivé krízové 

stavy 

V, D a), b) V - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohli byť ohrozené životy 

alebo bezpečnosť fyzických 

osôb alebo by mohlo viesť k 

mareniu trestného konania, 

by mohli byť poškodené 

právom chránené záujmy 

právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by 

mohli byť nevýhodné pre 

záujmy Slovenskej republiky, 

D - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohlo dôjsť k poškodeniu 

štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo právom 

chránených záujmov iných 

orgánov verejnej moci a tým 

k jednoduchej ujme na 

záujmoch Slovenskej 

republiky. 

4.  Spisy obsahujúce dokumenty, 

ak príslušný orgán rozhodol 

o utajovanom režime 

uvedených dokumentov najmä 

v súvislosti s výkonom 

právomoci a kompetencie 

Najvyššieho správneho súdu 

Slovenskej republiky 

V, D a), c), d), e), i), j), 

o), r) 

V - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohli byť ohrozené životy 

alebo bezpečnosť fyzických 

osôb alebo by mohlo viesť k 

mareniu trestného konania, 

by mohli byť poškodené 

právom chránené záujmy 

právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktoré by 

mohli byť nevýhodné pre 

záujmy Slovenskej republiky, 

D - následkom neoprávnenej 

manipulácie s týmito 

utajovanými skutočnosťami 

by mohlo dôjsť k poškodeniu 

štátnych záujmov, verejných 

záujmov alebo právom 

chránených záujmov iných 

orgánov verejnej moci a tým 

k jednoduchej ujme na 

záujmoch Slovenskej 

republiky. 
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Vysvetlivky:  

V – stupeň utajenia Vyhradené, D – stupeň utajenia Dôverné podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Poznámka:  

Tam, kde sa v položke uvádzajú viaceré stupne utajenia, je potrebné v konkrétnom prípade určiť 

stupeň utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


