
Utajovaný registratúrny záznam neobsahoval na prvej strane pri označenom stupni utajenia 

konkrétnu položku z vlastného zoznamu 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 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 § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. ujmou také ohrozenie alebo poškodenie záujmov 

Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého ochrane sa Slovenská republika zaviazala, ktorého 

následky nemožno odstrániť alebo možno ich zmierniť iba následným opatrením; podľa významu 

záujmu a závažnosti spôsobenej ujmy sa ujma člení na mimoriadne vážnu ujmu, vážnu ujmu, 

jednoduchú ujmu a nevýhodnosť pre záujmy Slovenskej republiky. 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická osoba 

alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo vec 

podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo 

zrušení stupňa jej utajenia. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou nemôže byť  

informácia o 

a) nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných 
činiteľov a orgánov verejnej moci, 

b) trestnej činnosti verejných činiteľov,  
c) nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,  
d) závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia, 
e) platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných 

činiteľov. 

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. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona  č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje základné vymedzenie 

utajovaných skutočností, a ak  neurčí inak, rozhoduje o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajenia 

podľa § 7 ods. 1 zákona. 



Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým  

sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej len „nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z."), 

vedúci vymedzí podľa § 1 nariadenia vlády utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v 

rámci pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 575/2001 Z. z.  

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov). 

Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných skutočností právnickej 

osoby (orgánu verejnej moci). 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z. zoznam utajovaných skutočností 
právnickej osoby podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie 
utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z., 
zaradených do oblastí podľa § 1 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z. a odôvodnenie potreby ich 
označenia príslušným stupňom utajenia. 

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 § 7 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z na vlastnom utajovanom registratúrnom zázname 
podľa odseku 2 sa na prvej strane pri stupni utajenia vyznačí konkrétna položka z vlastného 
zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby, ktorá svojím obsahom zodpovedá 
vytváranému utajovanému registratúrnemu záznamu (napríklad „ZUS 15“).  

 


