
Manipulácia s utajovanými skutočnosťami nebola zabezpečená spôsobom, ktorý umožní 

sledovať všetky úkony.   

 

APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb  

a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov 

vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje 

zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec 

určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 

chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 

stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len  

v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 

zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 

predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci"); ak je štatutárnym 

orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 

kolektívneho orgánu. 

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných 
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní  
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou Národného bezpečnostného 
úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti 
utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia, ktorou sa na účely 
tejto vyhlášky rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, 
prenášanie, rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie s utajovanou skutočnosťou 
sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia  
sa s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu ich 
vykonania. Na oboznamovanie sa vzťahuje § 15. 

Podľa § 2 ods. 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak § 24 neustanovuje inak, vedúci, ktorým  
sa rozumie v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán, upraví pri manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami podrobnosti o 

a) manipulácii s utajovanými skutočnosťami, 
b) manipulácii s utajovanými skutočnosťami prijímanými a poskytovanými v rámci 

medzinárodnej spolupráce, ak také utajované skutočnosti prijíma alebo poskytuje, 
c) manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti poskytuje alebo prijíma, 
d) náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok, 
e) zabezpečení utajovaných skutočností pri zániku alebo zmene oprávnenia osoby  

na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a pri zmene vedúceho, 
f) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, 



g) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovaným predmetom a utajovaným 
hmotným nosičom, 

h) manipulácii s utajovanými skutočnosťami v mimoriadnej situácii a krízovej situácii  
na účely zamedzenia ich vyzradenia nepovolanej osobe alebo cudzej moci, a to najmä 
o zabezpečení 
1. evidencie utajovaných registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu 

a evidencie utajovaných predmetov a evidencie utajovaných hmotných nosičov, 
2. spôsobu ich ničenia a 
3. spôsobu ich ochrany. 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. príjmom je prevzatie utajovanej skutočnosti.  

Ak sa príjem potvrdzuje v listinnej podobe, príjemca preukázateľne potvrdí príjem názvom 

štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo organizačnej zložky príjemcu, 

dátumom, menom, priezviskom a podpisom; príjem v rámci jednej organizačnej zložky príjemca 

preukázateľne potvrdí dátumom, menom, priezviskom a podpisom. Ak sa príjem potvrdzuje 

v elektronickej podobe, zabezpečí sa preukázateľné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume 

prijatia a identifikátore osoby prijímateľa tak, že sa vytvorí logická väzba medzi osobou prijímateľa 

a prevzatou utajovanou skutočnosťou. Potvrdenie o prevzatí sa uchováva najmenej tri roky  

od prevzatia utajovanej skutočnosti príjemcom. 

Podľa § 15 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanou skutočnosťou 

označenou stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, to preukázateľne potvrdí 

uvedením dátumu oboznámenia sa, mena, priezviska a podpisu spôsobom, ktorý upravil vedúci 

podľa § 2 ods. 12 alebo 13, ak § 24 neustanovuje inak. 

 


