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Zmluva 

o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností  

č. : 12212002 

 

uzatvorená podľa § 44 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“). 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Štátny orgán:    Úrad vlády SR 

Sídlo:  Námestie slobody, 813 70 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej re-

publiky 

Oprávnený na rokovanie 

vo veciach zmluvných:  

 

    

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000060195/8180  
IČO:    00151513   DIČ: 2020291064 

 (ďalej len „štátny orgán“). 

 

1.2 Podnikateľ:   ANASOFT APR spol. s r.o. 

Sídlo:    Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Stanislav Čekovský, konateľ – vedúci 

podnikateľa, konateľ spoločnosti 

 Oprávnený na rokovanie  

 vo veciach zmluvných:  Ing. Stanislav Čekovský – konateľ spoločnosti 

     

 

 Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. 

 Číslo účtu:   262 104 0039 / 1100 

 IČO:  313 61 552   DIČ: 2020345778 

 IČO DPH:  SK2020345778 

 Zápis v OR:  Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, v.č. 6042/B 

 

 (ďalej len „podnikateľ). 
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Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom Zmluvy o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností č.: 12212002 

je postupovanie a vytváranie utajovaných skutočností v súlade s § 44 zákona zo 

štátneho orgánu na podnikateľa v rámci spolupráce štátneho orgánu a podnikateľa pri 

plnení: 

 Objednávky č. 1384/2012-ÚV SR 

 Objednávky č. 1590//2012-ÚV SR 

ktorých predmetom je dodávka multifunkčného zariadenia pre technický prostriedok 

SILTEC a príprava na certifikáciu NBÚ pre stupeň utajenia Prísne tajné. 

2.2 Postupovaním utajovaných skutočností sa na účely tejto zmluvy rozumie  odovzdá-

vanie alebo zasielanie utajovaných skutočností, alebo aj, na ţiadosť štátneho orgánu, 

vytváranie utajovaných skutočností podnikateľom, vo forme písomností, nákresov, 

výkresov, máp, fotografií, grafov, elektrických, elektromagnetických, elektronických 

alebo iných  fyzikálnych transportných médií, alebo iných hmotných nosičov so zá-

znamom  utajovaných informácií, alebo výrobkov a zariadení. 

2.3 Postupovaním utajovaných skutočností sa na účely tejto zmluvy rozumie aj obozna-

movanie podnikateľa s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti štátneho orgánu vo 

forme ústneho oznámenia utajovanej informácie alebo vo forme nahliadnutia na uta-

jovanú skutočnosť. 

2.4 Podnikateľovi moţno utajované skutočnosti postúpiť len formou a spôsobom uvede-

ným v čl. 11 tejto zmluvy a to v  rozsahu a stupni utajenia nevyhnutne potrebnom na 

účely uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy. 

 

Čl. 3 

Stupeň utajenia a špecifikácia utajovaných skutočností 

 

3.1 Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môţe podnikateľ 

oboznamovať, ktoré moţno podnikateľovi odovzdať alebo zaslať, resp. ktoré môţe 

podnikateľ vytvoriť, je stanovený v potvrdení o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 

 vydanom Národným bezpečnostným úradom v Bratislave 

dňa 18. mája 2009. Doba platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikate-

ľa je do  17. mája 2014 (ďalej len „potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti“). 

3.2 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti umoţňuje postúpiť podnikateľovi utajované 

skutočnosti, resp. umoţňuje vznik utajovaných skutočností u podnikateľa do stupňa 

utajenia „TAJNÉ“ vrátane a umoţňuje oboznamovať podnikateľa s utajovanými sku-

točnosťami do stupňa utajenia TAJNÉ vrátane.  

3.3 Špecifikácia utajovaných skutočností v pôsobnosti štátneho orgánu, s ktorými sa bude 

podnikateľ oboznamovať, ktoré mu budú postúpené, alebo ktoré vzniknú 

u podnikateľa počas spolupráce so štátnym orgánom podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, je 

uvedená v prílohe č.  
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Čl. 4 

Obdobie, počas ktorého budú postupované utajované skutočnosti 

 

4.1 Utajované skutočnosti môţu byť postupované zo štátneho orgánu podnikateľovi iba 

počas  doby uvedenej v ods. 12.1 tejto zmluvy. Pokiaľ by po uplynutí doby uvedenej 

v ods. 12.1  naďalej trvala potreba postupovania utajovaných skutočností zo štátneho 

orgánu na  podnikateľa, najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby platnosti zmlu-

vy uzatvorí  štátny orgán s podnikateľom novú zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve. 

Obdobie, na  ktoré sa zmluva alebo jej dodatok uzatvára, nesmie byť dlhšie ako je 

obdobie platnosti  potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

 

Čl. 5 

Zoznam oprávnených osôb 

a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

 

5.1 Zoznam oprávnených osôb - zamestnancov podnikateľa s vymedzením rozsahu ich 

oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na základe tejto 

zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

5.2 Zoznam oprávnených osôb – zamestnancov štátneho orgánu s vymedzením rozsahu 

ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, podieľajúcich sa 

na postupovaní utajovaných skutočností podnikateľovi a oprávnených rokovať 

s oprávnenými osobami podnikateľa podľa tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 3 tej-

to zmluvy. 

5.3 Doplnenie zoznamov oprávnených osôb, ktoré sa môţu oboznamovať 

s postupovanými  utajovanými skutočnosťami o ďalšie oprávnené osoby je moţné 

vykonať len písomným  dodatkom k tejto zmluve. 

5.4 Vyškrtnutie osôb uvedených v zoznamoch (príloha č. 2 a č. 3 tejto zmluvy) z dôvodu 

zániku určenia navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je 

moţné vykonať len písomným  dodatkom k tejto zmluve. 

Čl. 6 

Rozsah činnosti s utajovanou skutočnosťou 

 

6.1  S postupovanými utajovanými skutočnosťami sa bude manipulovať v chránenom 

priestore podnikateľa kategórie „TAJNÉ” triedy II v priestore spoločnosti Anasoft 

APR, na adrese  

, ktorý je zabezpečený a vybavený v plnom 

rozsahu v zmysle vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. V týchto 

chránených priestoroch sa budú utajované skutočnosti prijímať, vytvárať, evidovať, 

ukladať, rozmnoţovať, vyraďovať, uschovávať a prepravovať v súlade s vyhláškou 

NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, vrátane ich prerokúvania pred 

a v priebehu ich postupovania a vytvárania. 
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6.2 Podnikateľ  môţe pouţiť utajované skutočnosti výlučne na účel, za ktorým mu boli 

postúpené. 

6.3 S utajovanými skutočnosťami sa na základe tejto zmluvy môţu oboznámiť len 

oprávnené osoby oboch zmluvných strán uvedené v prílohách č. 2 a č. 3 tejto zmluvy, 

a to v miere nevyhnutne potrebnej na plnenie ich pracovných úloh súvisiacich 

s predmetom tejto zmluvy. 

6.4 Pri manipulácii podnikateľa s utajovanou skutočnosťou v priestoroch štátneho orgánu 

vytvorí štátny orgán také pracovné podmienky pre podnikateľa a podmienky pre ma-

nipuláciu s utajovanými skutočnosťami, aby nebola ohrozená bezpečnosť ich ochra-

ny. 

6.5 Likvidácia utajovaných skutočností sa môţe vykonávať len na základe súhlasu štát-

neho orgánu a v súlade s metodikou likvidácie utajovaných skutočností, ktorú určí 

štátny orgán. 

Čl. 7 

Rozsah kontrolných opatrení 

 

7.1 Vedúci podnikateľa zabezpečí vo svojej pôsobnosti v zmysle ustanovenia  § 8 ods. 2 

písm. c) zákona na úseku administratívnej, personálnej, fyzickej, objektovej, priemy-

selnej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov a šifrovej ochrany informá-

cií kontrolu ochrany postúpených a vytvorených utajovaných skutočností. 

7.2 Vedúci podnikateľa zabezpečí pravidelnú kontrolu ochrany utajovaných skutočností 

podľa ním vydaného plánu kontrolnej činnosti. Rozsah kontrolných opatrení podni-

kateľa na dodrţiavanie zásad ochrany postúpených utajovaných skutočností je uve-

dený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.  

7.3 Po dobu platnosti tejto zmluvy je štátny orgán v zmysle § 44 ods. 3 zákona oprávne-

ný vykonávať kontrolu dodrţiavania ochrany utajovaných skutočností u podnikateľa 

podľa článku 9 tejto zmluvy. 

 

Čl. 8 

1.1  

Zodpovednosť za priemyselnú bezpečnosť podnikateľa  

a povinnosti podnikateľa 

 

8.1 Priemyselnú bezpečnosť  podnikateľa je povinný zabezpečiť vedúci podnikateľa.  

Vedúcim podnikateľa podľa § 8 zákona je Ing. Stanislav Čekovský, ktorý je štatutár-

nym orgánom spoločnosti ako konateľ, a ktorý vlastní osvedčenie číslo: 

 

, vydané NBÚ dňa 13.3.2009. 
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8.2 Za ochranu utajovaných skutočností a dodrţiavanie bezpečnostných opatrení 

v oblasti administratívnej bezpečnosti a personálnej bezpečnosti zodpovedá vedúcim 

podnikateľa písomne poverený bezpečnostný zamestnanec  

, ktorá vlastní potvrdenie Národného bezpečnostného úradu o absolvovaní 

skúšky bezpečnostného zamestnanca č. , má osvedčenie na oboz-

namovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné číslo: 

 vydané NBÚ dňa 2.3.2009 a je oprávnenou osobou určenou na plný 

rozsah a pre príslušný stupeň utajenia postupovaných a vytváraných utajovaných 

skutočností a , ktorá vlastní potvrdenie Národného bezpeč-

nostného úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca č. 

, má osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

stupňa utajenia Tajné číslo:  vydané NBÚ dňa 23.2.2009 a je opráv-

nenou osobou určenou na plný rozsah a pre príslušný stupeň utajenia postupovaných 

a vytváraných utajovaných skutočností postupovaných podnikateľovi na základe tej-

to zmluvy.  

8.3 Za ochranu utajovaných skutočností a dodrţiavanie bezpečnostných opatrení 

v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti zodpovedá bezpečnostný 

správca objektu, ktorý je vedúcim podnikateľa písomne poverený bezpečnostný za-

mestnanec podnikateľa. Za ochranu utajovaných skutočností a dodrţiavanie bezpeč-

nostných opatrení v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti zodpovedá 

vedúcim podnikateľa písomne poverený bezpečnostný zamestnanec 

á.  

8.4 Za dodrţiavanie bezpečnostných opatrení a správu bezpečnostných funkcií v oblasti 

bezpečnosti technických prostriedkov, vrátane výkonu správy bezpečnosti informač-

ných systémov zodpovedá bezpečnostný správca podnikateľa .    

8.5 Za správu informačného systému a jeho zdrojov a výkon kontroly dodrţiavania bez-

pečnostných zásad z hľadiska funkčnosti systému zodpovedá správca informačného 

systému podnikateľa , ktorý vlastní osvedčenie Národného bez-

pečnostného úradu  č.  zo dňa 4.2.2009 a je oprávnenou osobou ur-

čenou na plný rozsah a pre príslušný stupeň utajenia utajovaných skutočností postu-

povaných podnikateľovi na základe tejto zmluvy.   

8.6 Podnikateľ je povinný zaslať štátnemu orgánu oznámenie o: 

- zrušení podnikateľa, a to najneskôr 30 dní pred jeho zrušením, 

- zániku platnosti vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, a to neod-

kladne pri neočakávanom zániku (zrušení) platnosti potvrdenia, inak najneskôr 

30 dní pred očakávaným zánikom potvrdenia,  

- zániku platnosti vydaných osvedčení (vyjadrení) štatutárov a zamestnancov 

podnikateľa určených na oboznamovanie sa s postúpenými utajovanými skutoč-

nosťami v pôsobnosti štátneho orgánu a o kaţdej zmene ovplyvňujúcej ochranu 

utajovaných skutočností u podnikateľa, vrátane odvolania písomného poverenia 

podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku a to bezodkladne pri vzniku ne-

predvídateľných zmien, inak najneskôr  30 dní pred vznikom očakávaných 

zmien, 
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- potrebe postúpiť utajované skutočnosti inému podnikateľovi (toto oznámenie 

neoprávňuje podnikateľa na postúpenie utajovaných skutočností inému podni-

kateľovi), ďalej podľa článku 10 tejto zmluvy. 

 

8.7 Vedúci podnikateľa je povinný po zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bez-

pečnosti  podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred neopráv-

nenou  manipuláciou. V prípade porušenia zásad ochrany utajovaných skutočností 

je podnikateľ povinný neodkladne prijať opatrenia k minimalizácii škôd  a infor-

movať štátny orgán a Národný bezpečnostný úrad. 

 

8.8 Ak dôjde k nepredvídateľnému dôvodu zániku platnosti tejto zmluvy, alebo ak 

dôjde  k nepredvídanému zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 

podnikateľa,  podnikateľ je povinný bezodkladne odovzdať štátnemu orgánu všet-

ky utajované  skutočnosti, ktoré mu štátny orgán odovzdal alebo zaslal a ktoré 

podnikateľ pre štátny  orgán vytváral. Ak termín zániku platnosti tejto zmluvy ale-

bo platnosti potvrdenia  o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa je vopred známy, 

lehota na odovzdanie všetkých  utajovaných skutočností štátnemu orgánu je najne-

skôr 10 dní pred týmto termínom. 

 

8.9 O odovzdaní utajovaných skutočností štátnemu orgánu po skončení doby platnosti 

tejto  zmluvy, alebo z dôvodov uvedených v bode 8.8 štátny orgán a podnikateľ 

vyhotovia  záznam v súlade s § 21 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. o administratívnej 

bezpečnosti.  

Čl. 9 

Oprávnenia štátneho orgánu 

 

1.2 9.1.  Po dobu platnosti tejto zmluvy je štátny orgán oprávnený vykonávať kontrolu 

ochrany ním postupovaných utajovaných skutočností nachádzajúcich sa u podnika-

teľa, vrátane kontroly dodrţiavania ustanovení tejto zmluvy a kontroly dodrţiavania 

zákona a jeho vykonávacích predpisov. Za týmto účelom je podnikateľ povinný 

umoţniť kontrolným orgánom štátneho orgánu vstup do objektov a chránených 

priestorov podnikateľa, kde je vykonávaná manipulácia s postúpenými utajovanými 

skutočnosťami a kde sú tieto evidované a ukladané. Pri zistení nedostatkov je štátny 

orgán oprávnený a vedúci podnikateľa je povinný vykonať neodkladné opatrenia       

na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, vrátane vrátenia postúpených 

utajovaných skutočností štátnemu orgánu. 

 

9.2 Kontrolu u podnikateľa podľa ustanovenia 9.1 môţu vykonávať iba zamestnanci 

štátneho orgánu písomne poverení štatutárnym zástupcom Úradu vlády Slovenskej 

republiky.  
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Čl. 10 

Ďalšie právnické a fyzické osoby – subdodávatelia podnikateľa 

 

10.1 Všetky dodávky, práce a činnosti, pri realizácii ktorých je nevyhnutné oboznámenie 

sa s utajovanými skutočnosťami postúpenými podnikateľovi na základe tejto zmlu-

vy, budú vykonávané len oprávnenými osobami - zamestnancami podnikateľa pod-

ľa zoznamu v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

10.2 Postúpiť utajovanú skutočnosť z podnikateľa ďalšej právnickej osobe alebo fyzic-

kej osobe (ďalej len „subdodávateľ podnikateľa“) moţno len so súhlasom štátneho 

orgánu,  a to na základe vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti subdodá-

vateľa podnikateľa a na základe zmluvy o postupovaní a vytváraní utajovaných sku-

točností, uzatvorenej medzi štátnym orgánom a subdodávateľom podnikateľa. Šta-

tutárny orgán a zamestnanci subdodávateľa podnikateľa, ktorí sa budú oboznamo-

vať s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti štátneho orgánu musia byť oprávne-

nými osobami pre príslušný stupeň utajenia a rozsah postúpených utajovaných sku-

točností. 

10.3 Ak vznikne potreba postúpiť utajované skutočnosti v pôsobnosti štátneho orgánu 

z podnikateľa na subdodávateľa podnikateľa, vedúci podnikateľa zašle štátnemu 

orgánu ţiadosť o súhlas na postupovanie utajovaných skutočností subdodávateľovi 

podnikateľa s odôvodnením tejto potreby. Vedúci podnikateľa zasiela štátnemu or-

gánu aj potrebné podklady na uzatvorenie zmluvy o postupovaní utajovaných sku-

točností medzi štátnym orgánom a subdodávateľom podnikateľa (kópiu potvrdenia 

o priemyselnej bezpečnosti subdodávateľa, kópie osvedčení NBÚ pre štatutárny or-

gán subdodávateľa a poţadovaný rozsah a stupeň utajenia utajovaných skutočností, 

ktoré je potrebné subdodávateľovi postúpiť). 

10.4 Na základe ţiadosti podnikateľa štátny orgán uzatvorí zmluvu o postupovaní utajo-

vaných skutočností so subdodávateľom a podnikateľovi vydá súhlas na postupova-

nie utajovaných skutočnosti tomuto subdodávateľovi. 

10.5 Zoznam subdodávateľov, ktorým podnikateľ môţe postupovať utajované skutoč-

nosti na  základe tejto zmluvy sa formou dodatku pripojí k tejto zmluve ako jej ne-

oddeliteľná  príloha č. 6. 

10.6 Doplnenie zoznamu subdodávateľov o ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby 

je  moţné vykonať len písomným dodatkom k tejto zmluve. 

10.7 Vyškrtnutie subdodávateľa zo zoznamu v prílohe č. 6 z dôvodu zániku potreby po-

stupovať utajované skutočnosti z podnikateľa na subdodávateľa osoby je  moţné 

vykonať len písomným dodatkom k tejto zmluve. 
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Čl. 11 

Forma a spôsob postupovania utajovaných skutočností 

 

11.1. Utajované skutočnosti vo forme písomností, nákresov, výkresov, máp, fotografií 

a grafov alebo vo forme elektronického, elektromagnetického, respektíve elektroop-

tického záznamu informácií na nosičoch (diskety, CD, DVD, flash pamäte, externé 

HDD a pod.) budú postupované v súlade s vyhláškou NBÚ č. 453/2007 Z. z. 

o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. 

11.2. Utajované skutočnosti vo forme ústnych, vizuálnych a audiovizuálnych informácií 

budú  postupované v rokovacích miestnostiach štátneho orgánu a podnikateľa, alebo 

 v chránených priestoroch alebo iných priestoroch zabezpečujúcich ochranu utajo-

vaných  skutočností, ktoré určí štátny orgán v súlade s vyhláškou NBÚ č. 315/2006 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpeč-

nosti a objektovej  bezpečnosti.  

 

Čl. 12 

Platnosť a zánik zmluvy 

 

1.3 12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 13. apríla 2014. 

1.4 12.2 Pred uplynutím tejto doby môţe zmluva zaniknúť: 

a) dňom zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po me-

siaci, v ktorom bol písomný prejav zmluvnej strany obsahujúci výpoveď do-

ručený druhej zmluvnej strane    

d) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy, pričom od-

stúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

1.5 12.3 Štátny orgán a podnikateľ prehlasujú, ţe za podstatné porušenie zmluvných 

podmienok v zmysle § 44 zákona a Občianskeho zákonníka oprávňujúcich ktorú-

koľvek zmluvnú stranu na odstúpenie od zmluvy sa povaţujú tieto skutočnosti: 

1.6  

Zo strany štátneho orgánu: 

- nevytvorenie podmienok pre manipuláciu oprávnených osôb – zamestnancov 

podnikateľa s utajovanými skutočnosťami podľa ustanovení zákona 

a súvisiacich vykonávacích predpisov počas práce oprávnených osôb podnikate-

ľa v priestoroch štátneho orgánu v mieste výkonu dodávok a prác pre štátny or-

gán, čím by sa podnikateľ vystavil riziku nespôsobilosti zabezpečiť ochranu uta-
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jovaných skutočností a zrušenia platnosti potvrdenia  o priemyselnej bezpečnos-

ti. 

 

Zo strany podnikateľa: 

- nedodrţanie povinností v oblasti ochrany utajovaných skutočností vyplývajú-

cich podnikateľovi zo zákona alebo nedodrţanie záväzkov v oblasti ochrany 

utajovaných skutočností vyplývajúcich podnikateľovi z tejto zmluvy, najmä ne-

umoţnenie štátnemu orgánu vykonať kontrolu zabezpečenia ochrany ním po-

stúpených  utajovaných skutočností v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.  

 

 

12.4   Poškodená strana je oprávnená na náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej bola spô-

sobená v dôsledku porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou.  

 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

13.2 Dobu platnosti zmluvy je moţné  po vzájomnej dohode zmluvných strán skrátiť alebo 

predĺţiť formou dodatku k tejto zmluve alebo uzatvorením novej zmluvy podľa § 44 

zákona.  

13.3 Zmluva je právoplatná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

13.4 Zmenu zmluvných podmienok moţno dojednať len písomne, dodatkom k tejto zmlu-

ve. 

13.5 Právne vzťahy neupravené touto zmluvu sa riadia príslušnými ustanoveniami Občian-

skeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 

13.6 Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, ţe si túto zmluvu pred jej podpisom prečí-

tali, ţe bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, 

určite, váţne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmie-

nok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, ţe prípadné spory budú riešené súdnou cestou v prípade, 

ţe po predchádzajúcom prerokovaní predmetu sporu na štatutárnej úrovni nedôjde 

k zmieru, respektíve k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán. 

13.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých štátny orgán obdrţí štyri vý-

tlačky a podnikateľ dva výtlačky.  
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Čl. 14 

Prílohy 

 

14.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

- príloha č. 1 - Špecifikácia postupovaných a vytváraných utajovaných 

skutočností, 

- príloha č. 2 - Zoznam oprávnených osôb - zamestnancov podnikateľa a rozsah 

ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, 

- príloha č. 3 - Zoznam oprávnených osôb - zamestnancov štátneho orgánu 

a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, 

- príloha č. 4 - Rozsah kontrolných opatrení na dodrţiavanie zásad ochrany 

utajovaných skutočností, 

- príloha č. 5 - Zoznam certifikovaných technických prostriedkov podnikateľa na 

ktorých sa manipuluje s postúpenými utajovanými skutočnosťami. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa    .................... 

  

V Bratislave dňa    .................... 

 

 

 

 

 

 

.............................................................. 

 

.............................................................................. 
Za štátny orgán 

Ing. Igor Federič,  

vedúci Úradu vlády SR 
 

 Za podnikateľa 

Ing. Stanislav Čekovský 
    konateľ a vedúci podnikateľa 
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Príloha č. 1 

k Zmluve o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností číslo: 12212002 

Špecifikácia  postupovaných a vytváraných utajovaných skutočností 
 

 

 

 

P. č.
1)

 

Utajovaná skutočnosť 
2)

 

Stupeň utajenia utajovanej skutočnosti 

na oboznamo-

vanie sa 

pre 

odovzdanie 

alebo zaslanie
 

pre vznik
 

 

1 

 

Dokumenty obsahujúce ochranné, bezpečnostné a 

prevádzkové nastavenia 

komunikačných a informačných systémov, ak to ich 

charakter vyţaduje. 

Vyhradené Vyhradené Vyhradené 

 

2 

Programové a technické vybavenie komunikačných 

a informačných systémov zabezpečujúcich ochranu a 

bezpečnosť utajovaných alebo zákonom chránených 

skutočností, ak to ich charakter vyţaduje. 

Vyhradené Vyhradené Vyhradené 

    Poznámky:  

1) Uviesť skupinu, poradové číslo a stupeň utajovanej skutočnosti podľa zoznamu utajovaných skutočností 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

2) Uviesť názov utajovanej skutočnosti podľa Zoznamu utajovaných skutočností Úradu vlády SR.  V prí-

pade, ţe názov utajovanej skutočnosti zo zoznamu utajovaných skutočností je pre daný prípad málo 

konkrétny, názov utajovanej skutočnosti špecifikovať podrobnejšie. 
 

  

 

V Bratislave dňa ..................  

.............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Za štátny orgán 
Za štátny orgán 

Ing. Igor Federič,  

vedúci Úradu vlády SR 
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Príloha č. 4 

k zmluve o postupovaní  a vytváraní utajovaných skutočností číslo: 12212002 

 

Rozsah kontrolných opatrení na dodržiavanie zásad ochrany postupovaných utajo-

vaných skutočností. 

U podnikateľa je zavedený systém kontrolných opatrení prijatých na ochranu utajovaných 

skutočností v súlade s poţiadavkami zákona č. 215/2004 Z. z. a vykonávacími predpismi na jeho 

realizáciu vydanými NBÚ. Tieto opatrenia sú opísané najmä v Bezpečnostnej dokumentácii fyzic-

kej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a v Smernici o pouţívaní technických prostriedkov. Pre-

dovšetkým sa jedná o vykonávanie nasledujúcich kontrol v oblasti ochrany utajovaných skutočnos-

tí: 

 

1. Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov, § 8, ods. 2 písm. c), zabezpečiť a vykonať kontrolu ochrany utajovaných sku-

točností na jednotlivých stupňoch organizačnej štruktúry podnikateľa podľa plánu kontrolnej 

činnosti spracovaného na beţný kalendárny rok. 

Zodpovedá: vedúci podnikateľa 

Termín:  najmenej 1 x za rok 

Zodpovedá:  bezpečnostný zamestnanec v rámci podnikateľa 

Termín:  jedenkrát za 3 mesiace 

 
2. Podľa § 8, ods. 15 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, vykonať 

kontrolu vedenia protokolu utajovaných písomností a nevybavených utajovaných písomností. 

Vykonanie kontroly sa zapisuje pod predtlačou strany protokolu utajovaných písomností. 

Zodpovedá:  vedúci podnikateľa 

Termín:  najmenej raz za tri mesiace  

 
3. Podľa § 14, ods. 7 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti vykonať 

fyzickú kontrolu vypoţičaných utajovaných písomností.  

Zodpovedá:  bezpečnostný zamestnanec a osoba poverená vedením protokolu 

Termín:  kaţdý rok v priebehu mesiaca január  
 

4. Podľa § 22 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti vykonať pri perso-

nálnych zmenách kontrolu všetkých uloţených utajovaných písomností a utajovaných písom-

ností nepridelených na spracovanie a kontrolu utajovaných písomností odovzdaných na zasla-

nie.  

Zodpovedá:   komisia určená vedúcim podnikateľa 

Termín:  pri zmene poverenej osoby alebo vedúceho  
 

5. Podľa § 24 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti vykonať fyzickú 

kontrolu a vyraďovanie utajovaných písomností zaevidovaných v protokoloch a evidenciách 

utajovaných písomností.   

Zodpovedá:   vyraďovacia komisia vymenovaná vedúcim podnikateľa 

Termín:  najmenej raz za kalendárny rok  
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6. Podľa vyhlášky 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. 

o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a Bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bez-

pečnosti a objektovej bezpečnosti, zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti v oblasti fyzickej 

bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.  
Zodpovedá:  poverený bezpečnostný zamestnanec – bezpečnostný správca      

objektu 

Termín:  podľa bezpečnostnej dokumentácie 
 

7. Podľa vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov a Smernice 

o pouţívaní technických prostriedkov vykonávať kontroly dodrţiavania bezpečnostných zásad 

pri vytváraní, spracovávaní, prenášaní, ukladaní a archivovaní utajovaných skutočností na 

technických prostriedkoch a prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

Zodpovedá:  bezpečnostný správca a správca informačného systému 

Termín:  podľa smernice o pouţívaní technických prostriedkov 

 

 

 

V Bratislave  dňa  .................. 

 

 

 

 

      

 ....................................................................... 
 Za podnikateľa 

 Ing. Stanislav Čekovský 
 konateľ a vedúci podnikateľa 
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Príloha č. 5 

k zmluve o postupovaní  a vytváraní utajovaných skutočností číslo:  12212002 
Zoznam certifikovaných technických prostriedkov podnikateľa,  

na ktorých sa manipuluje s postupovanými utajovanými skutočnosťami  

 

  
 

  
 

P. č. 
Technický pro-

striedok 

Evidenčné 

číslo 

Výrobné 

číslo 

Certifikát  technického prostriedku 

číslo 
stupeň 

utajenia  

vydaný 

dňa 

platnosť  

do 

 

 
V Bratislave  dňa  .................. 

                    

 

 

 
      

 ....................................................................... 
 Za podnikateľa 

 Ing. Stanislav Čekovský 
 konateľ a vedúci podnikateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




