
Adresát, ktorému bola spravodajská informácia zasielaná a každá oprávnená osoba, ktorá  

sa oboznámila so spravodajskou informáciou nevyznačila toto oboznámenie záznamom 

obsahujúcim meno, priezvisko, dátum oboznámenia a podpis priamo na spravodajskej 

informácii. 

 

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 § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 

podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 

fyzickú  bezpečnosť,  objektovú  bezpečnosť,  bezpečnosť  technických  prostriedkov   

a  na priemyselnú bezpečnosť. 

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 § 24 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. spravodajskou informáciou sa na účely tejto 

vyhlášky rozumie utajovaná skutočnosť, ktorej pôvodcom je spravodajská služba, obsahujúca 

informácie získané metódami a prostriedkami podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 24 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. vedúci spravodajskej služby rozhodne o spôsobe 

manipulácie so spravodajskou informáciu vo svojej pôsobnosti v záväznom internom právnom 

predpise tak, že je dodržaná primeraná úroveň ochrany podľa zákona a tejto vyhlášky.  

Podľa § 24 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. adresát, ktorému je spravodajská informácia 

zasielaná a každá oprávnená osoba, ktorá sa oboznámila so spravodajskou informáciou, vyznačí 

toto oboznámenie záznamom priamo na spravodajskej informácií; záznam obsahuje meno, 

priezvisko, dátum oboznámenia a podpis osoby, ktorá sa s touto spravodajskou informáciou 

oboznámila.  

 


