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           Príloha k číslu: MK-3156/2007-10/10476
                                                                                
Zoznam utajovaných skutočností Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky

	V súlade s § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa určujú oblasti utajovaných skutočností, vydávam nasledovný zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 
Zároveň ruším zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR č. MK – 851/2004–1 z 10. augusta 2004.

Por. číslo
Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia
Oblasť v zmysle § 1 písm. .. NV SR č. 216/2004 Z. z.
Odôvodnenie

1
Dokumentácia v oblasti obrany a bezpečnosti štátu
     V
         a)
Dokumentácia obsahuje najmä údaje týkajúce sa plnenia úloh ministerstva v období krízovej situácie. Neoprávnenou manipuláciu s ňou by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti ministerstva v mieste svojho  sídla resp. v záložnom mieste, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, ktoré by mohli byť poškodením záujmu Slovenskej republiky. 

    2
Bezpečnostná a projektová dokumentácia   chránených priestorov ministerstva, určených na ochranu a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami

V
e)
Dokumentácia  ministerstva obsahuje najmä  údaje o režimovej ochrane  priestorov ministerstva, projektovej dokumentácie zabezpečovacích systémov. Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k vytvoreniu podmienok pre únik utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu a  záujmov Slovenskej republiky.

3
Bezpečnostná a projektová dokumentácia ochrany objektu ministerstva 
V
e)
Bezpečnostná dokumentácia  fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti  ministerstva, obsahuje vyhodnotenie podmienok ochrany objektu, technickú dokumentáciu, krízový plán ochrany. Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k vytvoreniu podmienok pre únik utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k poškodeniu záujmov Slovenskej republiky.

4

Bezpečnostná dokumentácia certifikovaných technických prostriedkov 
V
m), o)
Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu  právom chránených záujmov štátneho orgánu,  a  záujmov Slovenskej republiky. 

5
Krízový plán Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
V
a), e)
Následkom neoprávnenej manipulácie s údajmi z krízového plánu by mohlo dôjsť k poškodeniu  právom chránených záujmov štátneho orgánu,  a tým k poškodeniu záujmov Slovenskej republiky.

6
Údaje v Ústrednom zozname pamiatkového fondu týkajúce sa vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, umiestnenia hnuteľných národných kultúrnych pamiatok a archeologic-kých nálezísk

V
e)
Neoprávnená manipulácia s údajmi v zozname by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, a tým aj poškodenie záujmov  Slovenskej republiky.

7
Centrálna evidencia archeologických nálezísk Slovenskej republiky

V
e)
Neoprávnená manipulácia s údajmi centrálnej evidencie by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby,  a tým aj poškodenie záujmov  Slovenskej republiky.



