
 

Kontrolovaný subjekt prijímal v rámci medzinárodnej spolupráce utajované skutočnosti, 

pričom nemal zriadený register utajovaných skutočností.   

 
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 ustanovených povinností 

upravuje 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 § 60 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. zákona poskytovanie a prijímanie utajovaných 

skutočností sa vykonáva prostredníctvom centrálneho registra, ktorý vedie úrad,  

ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. zákona v centrálnom registri utajovaných 

skutočností vedenom úradom sú evidované všetky utajované skutočnosti poskytnuté i prijaté  

v rámci medzinárodnej spolupráce okrem utajovaných skutočností evidovaných podľa  

§ 60 ods. 8. 

Podľa § 61 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zákona štátne orgány a právnické osoby, ktoré 

poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce podľa odseku  

1, sú povinné zriadiť po schválení vlastné registre utajovaných skutočností alebo koncový register. 

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 § 1 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak právne záväzný akt Európskej únie, 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, rozhodnutie medzinárodnej 

organizácie alebo nadnárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, obsahuje 

ustanovenia, ktorých cieľom je vyššia úroveň ochrany utajovaných skutočností, ako ustanovuje 

táto vyhláška, platia pri ochrane utajovaných skutočností poskytnutých a prijatých v rámci 

medzinárodnej spolupráce tieto ustanovenia právne záväzného aktu Európskej únie, 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, rozhodnutia medzinárodnej 

organizácie alebo nadnárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, a ktorých 

zoznam je uverejnený na webovom sídle úradu. 

Podľa § 28 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia so zahraničnou utajovanou 

skutočnosťou a s utajovanou skutočnosťou poskytnutou v rámci medzinárodnej spolupráce  

sa uskutočňuje prostredníctvom systému registrov, ktorý tvorí centrálny register, register alebo 

koncový register. Vedúcim určená osoba zodpovedá za činnosť registra (ďalej len „správca 

registra“) a koncového registra (ďalej len „správca koncového registra“). Centrálny register vedie 

a spravuje úrad. 



 

Podľa § 29 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. žiadosť o schválenie zriadenia registra alebo 

koncového registra podľa § 61 ods. 2 zákona sa predkladá úradu podľa vzoru, ktorý úrad zverejní 

na svojom webovom sídle. Koncový register sa zriaďuje výlučne v štátnom orgáne, u podnikateľa 

alebo v inej právnickej osobe, ktorá má zriadený register. Koncový register môže byť zriadený len 

na stupeň utajenia rovnaký alebo nižší, ako register, v pôsobnosti ktorého je zriadený. 

Podľa § 31 písm. a) a b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. register  

a) prijíma prostredníctvom centrálneho registra zahraničné utajované skutočnosti, ak zákon 

alebo táto vyhláška neustanovuje inak, 

b) poskytuje prostredníctvom centrálneho registra utajované skutočnosti Slovenskej 

republiky cudzej moci, ak zákon alebo táto vyhláška neustanovuje inak. 

 


