
 
 

Neelektronické utajované registratúrne záznamy neobsahovali odtlačok prezentačnej pečiatky. 

 

METODICKÉ USMERNENIE 

Vyhláška č. 410/2015 Z. z. ustanovuje obsahové náležitosti prezentačnej pečiatky (názov 

pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie 

spracovateľa), ako aj vzor prezentačnej pečiatky.  

V zmysle uvedeného sa pod pôvodcom nemyslí pôvodca utajovanej skutočnosti, teda subjekt, 

ktorý utajovanú skutočnosť vytvára, ale pôvodca registratúry, ktorým je každý subjekt, ktorý má 

povinnosť viesť registratúru.  

Každý doručený neelektronický utajovaný registratúrny záznam sa označuje odtlačkom 

prezentačnej pečiatky príjemcu (náležitosti uvedené vyššie), ktorá sa dopĺňa o poradové číslo 

záznamu v rámci spisu a celkový počet listov registratúrneho záznamu vrátane príloh.  

Z uvedeného teda vyplýva, že v prezentačnej pečiatke, ktorou sa označujú neelektronické 

utajované registratúrne záznamy majú byť vyplnené najmenej nasledujúce údaje:  

 názov pôvodcu,  

 dátum prijatia záznamu,  

 číslo záznamu,  

 číslo spisu,  

 poradové číslo záznamu v rámci spisu,  

 celkový počet listov registratúrneho záznamu vrátane príloh, 

 počet príloh a 

 označenie spracovateľa. 

 

Označovaním doručených neelektronických utajovaných registratúrnych záznamov 

prezentačnou pečiatkou sa zabezpečí, že na konkrétnej písomnosti sú uvedené údaje dôležité 

častokrát z pohľadu životného cyklu písomnosti. Pre adresáta nie je ani tak podstatný dátum, kedy 

bola písomnosť vytvorená, ale rozhodujúci pre konkrétny subjekt, ktorému bol neelektronický 

utajovaný registratúrny záznam adresovaný, je dátum, kedy bola doručená. Od uvedeného   

sa odvíja prípadná doba, dokedy je potrebné úkony, ktoré môžu byť špecifikované v obsahu 

utajovaného registratúrneho záznamu, vykonať. Zároveň údaje uvedené v prezentačnej pečiatke 

dokazujú, že doručený neelektronický utajovaný registratúrny záznam bol u adresáta riadne 

zaevidovaný a bolo mu pridelené číslo z evidencie, a bol riadne zaradený do spisu v zmysle 

pravidiel registratúry. Ustanovenie § 6 ods. 6 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. ustanovuje, že odtlačkom 

prezentačnej pečiatky sa neoznačuje Zbierka zákonov Slovenskej republiky, technické normy, 

tlačoviny, napríklad noviny, časopisy, reklamné materiály, cenníky, katalógy, ako aj pozvánky, 

ktoré nemajú formu listu.  


