
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa § 2 ods. 10 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností „evidencia 
spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, sa na konci kalendárneho roka 
neuzatvára.“ Z praktického hľadiska táto evidencia dlhodobo utajovaných skutočností v xxxxx 
bola založená v roku 2021 a každá utajovaná skutočnosť v roku 2021 dostala číslo  
XXXX-X-X/2021. V roku 2022 pribudne do tejto evidencie dlhodobo utajovaných skutočností nová 
utajovaná skutočnosť. 

Otázka znie: Nakoľko sa Evidencia dlhodobo utajovaných skutočností na konci roka 
neuzatvára, nová utajovaná skutočnosť, ktorá bola doručená v roku 2022 sa má zaevidovať pod 
číslo XXXX-X-X/2022, alebo po d číslom XXXX-X-X/2021..“ 

 
II. 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.  

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

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. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak táto vyhláška neustanovuje inak, na 
manipuláciu s utajovaným registratúrnym záznamom, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie 
elektronický utajovaný registratúrny záznam a neelektronický utajovaný registratúrny záznam 
a so spisom sa vzťahujú osobitné predpisy. 6) Osobitnými predpismi uvedenými v poznámke pod 
čiarou sú:  

 vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a  

 vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu 
správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ vyhláška č. 410/2015 Z. z.“). 



Podľa § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. je evidencia spisov, ktorých charakter 
vyžaduje dlhodobé utajenie jednou z administratívnych pomôcok, v ktorých sa zabezpečuje 
manipulácia. 

Podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. administratívne pomôcky sa evidujú v knihe 
administratívnych pomôcok. Jednotlivé listy knihy administratívnych pomôcok a listy 
administratívnych pomôcok sa očíslujú. Knihu administratívnych pomôcok a administratívnu 
pomôcku tvorí obal, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou, a ktorý obsahuje aspoň názov 
štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa § 6 ods. 8 
zákona (ďalej len „podnikateľ“), alebo inej právnickej osoby alebo ich organizačnej zložky, ďalej 
názov knihy administratívnych pomôcok alebo administratívnej pomôcky a evidenčné číslo; ak je 
administratívna pomôcka vedená v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická 
administratívna pomôcka“), obal sa nevyhotovuje a tieto údaje elektronická administratívna 
pomôcka preukázateľne zaznamenáva. 

Podľa § 2 ods. 10 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje 
dlhodobé utajenie, sa na konci kalendárneho roka neuzatvára. Na evidenciu spisov podľa 
predchádzajúcej vety sa ďalej vzťahujú ustanovenia ako na registratúrny denník. 

Podľa § 2 ods. 12 písm. a) 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 manipulácii s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je 
vytvorený v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich 
organizačnej zložke alebo im je doručený, sa eviduje v protokole. Utajovaný registratúrny 
záznam, ktorý je podnetom pre otvorenie spisu sa následne eviduje v registratúrnom denníku 
tak, že namiesto údaja uvedeného v osobitnom predpise sa uvádza poradové číslo záznamu 
z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho 
jednoznačná identifikácia. Každý ďalší utajovaný registratúrny záznam, ktorý súvisí 
s vybavovaním tej istej veci, sa po zaevidovaní v protokole eviduje v rámci spisu. Utajovaný 
registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu, ak v § 33 ods. 3 a § 34 ods. 1 nie je 
ustanovené inak. 

Podľa § 12 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak je v ďalšom kalendárnom roku do spisu 
evidovaného v evidencii spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie podľa § 2 ods. 10 
prijatý alebo vytvorený nový utajovaný registratúrny záznam alebo registratúrny záznam, spis 
nedostáva nové číslo spisu a nový obal, ale pokračuje sa nasledujúcim poradovým číslom pod 
pôvodným číslom spisu. 

Organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu 
archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, 
prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry upravuje 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 19 zákona č. 395/2002 Z. z. spis je registratúrny záznam alebo súbor 
registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci.  

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy 
a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré sa viažu k tej istej veci. 
Spis sa vytvára ako elektronický spis, neelektronický spis alebo kombinovaný spis. 



Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, 
do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. 
Spisový obal obsahuje názov pôvodcu, názov jeho organizačnej zložky, číslo spisu, vec, 
registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia, dátum uzatvorenia spisu, meno 
a priezvisko spracovateľa a označenie „Spisový obal“. Pre spisy, ktoré obsahujú iba elektronické 
registratúrne záznamy, sa spisový obal nevyhotovuje. 

Podľa § 11 ods. 11 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. súčasťou vybaveného spisu je spravidla 
registratúrny záznam, ktorým spracovateľ spis vybavil, alebo záznam o jeho vybavení.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Nakoľko z Vašej žiadosti nie je jednoznačne zrejmé, v ktorom kroku evidovania utajovaného 
registratúrneho záznamu je problém s aplikáciou právneho predpisu, zameriame sa v rámci 
stanoviska na tieto tri možnosti evidovania: 
1. evidovanie administratívnych pomôcok v knihe administratívnych pomôcok,  
2. evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov v evidencii spisov, ktorých charakter 

vyžaduje dlhodobé utajenie (ďalej len „dlhodobá evidencia“) a  
3. evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov v spise. 

V prvom rade je potrebné uviesť, že účelom akéhokoľvek evidovania je získanie prehľadu 
o predmete evidovania a umožnenie jeho následnej kontroly. V kontexte uvedeného je teda 
logické, aby prideľovanie čísiel v rámci evidovania bolo zabezpečené takým spôsobom, aby 
prostredníctvom čísla bolo možné jednoznačne (neomylne) identifikovať konkrétny predmet 
evidencie. 

Pre správne pochopenie tejto problematiky je ďalej potrebné upriamiť pozornosť na skladbu 
prideľovaných čísiel: 

  číslo (utajovaného alebo neutajovaného) spisu obsahuje (1) označenie pôvodcu registratúry 
alebo jeho organizačnej zložky, (2) poradové číslo z registratúrneho denníka alebo inej 
evidencie (t. j. aj dlhodobej evidencie), (3) rok a fakultatívne aj (4) iné znaky charakterizujúce 
skutočnosti súvisiace so spisom, 

 číslo utajovaného registratúrneho záznamu tvorí (1) číslo spisu doplnené aspoň o (2) 
poradové číslo utajovaného registratúrneho záznamu v rámci spisu a (3) skratku stupňa 
utajenia. 

1.  Evidovanie administratívnych pomôcok v knihe administratívnych pomôcok: 

Jednotlivé administratívne pomôcky sa zapisujú do knihy administratívnych pomôcok, a to 
v rozsahu jej náležitosti v chronologicko-numerickom poradí. V súlade s účelom evidovania 
(ktorý je uvedený vyššie) má byť administratívnym pomôckam prideľovaný jednoznačný 
identifikátor, ktorým je evidenčné číslo. Právna úprava je však vo veci skladby tohto 
evidenčného čísla benevolentná a jeho podobu nijakým spôsobom neustanovuje. Napriek tomu 
odporúčame, aby skladbu a obsah evidenčného čísla prideľovaného z knihy administratívnych 
pomôcok upravil vedúci prostredníctvom registratúrneho poriadku (§ 2 ods. 12 vyhlášky 
č. 48/2019 Z. z.). 

2. Evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov v dlhodobej evidencii: 

Z hľadiska účelu a spôsobu využitia je možné konštatovať, že dlhodobá evidencia má rovnaké 
postavenie ako registratúrny denník s tým rozdielom, že na konci kalendárneho roka sa 
neuzatvára, ale pokračuje sa v evidovaní aj „cez roky“. Uvedené teda znamená, že každý 
utajovaný registratúrny záznam, ktorý je podnetom pre otvorenie spisu a zároveň jeho 



charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, sa prvotne zaeviduje v protokole a následne v dlhodobej 
evidencii, z ktorej sa takémuto záznamu pridelí evidenčné číslo (t. j. číslo utajovaného 
registratúrneho záznamu, viď vyššie). 

Vo Vašej žiadosti uvádzate, že dlhodobá evidencia bola vytvorená v roku 2021 a utajovaným 
spisom vytváraným z tejto evidencie boli prideľované čísla so skladbou XXXX-X-X/2021 (pričom 
parameter X je samotným poradovým číslom). Tu si dovoľujeme upozorniť, že právny predpis 
neustanovuje, aby číslo utajovaného spisu obsahovalo skratku stupňa utajenia. Utajovaný spis, 
ktorý je v dlhodobej evidencii vytvorený, má mať číslo spisu s rokom, v ktorom bol vytvorený,  
t. j. vo Vašom prípade, ak utajovaný spis bol vytvorený v roku 2021, tak jeho číslo by mohlo byť 
XXXX-X-5/2021 a analogicky, spis vytvorený v roku 2022 napríklad číslo XXXX-X-6/2022 (pričom 
sa má pokračovať v číslovaní a nemalo by sa začínať znovu od jednotky, t. j. prvý zaevidovaný 
utajovaný spis v roku 2022 nemá mať číslo XXXX-X-1/2022, ale XXXX-X-6/2022). 

3. Evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov v spise: 

Každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je podnetom pre otvorenie spisu v dlhodobej 
evidencii, má dostať evidenčné číslo z tejto evidencie. Takéto číslo je tvorené číslom spisu (vo 
Vašom prípade XXXX-X-X/202Y) doplnené o poradové číslo utajovaného registratúrneho 
záznamu (vo Vašom prípade by to mohlo byť napríklad XXXX-X-X-001/202Y) a doplnené 
o skratku stupňa utajenia (vo Vašom prípade toto máte zabezpečené už v samotnom čísle 
spisu).  

V prípade, že sa do spisu evidovaného v dlhodobej evidencii zaraďujú utajované 
registratúrne záznamy počas viacerých rokov, prideľujú sa im čísla utajovaných registratúrnych 
záznamov s rokom, v ktorom tento spis bol vytvorený. Konkrétne vo Vašom prípade to 
znamená, že utajovaný registratúrny záznam evidovaný v dlhodobej evidencii v roku 2021, ktorý 
bol podnetom na otvorenie spisu, by mal napríklad číslo XXXX-X-5-001/2021. A ak by bol v roku 
2022 do tohto istého spisu zaradený ďalší utajovaný registratúrny záznam, mal by byť označený 
číslom XXXX-X-5-002/2021.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 


