
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...na základe komunikácie s pánom XXX a jeho inštrukcií sa takto obraciam s prosbou o výklad 
§ 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z. 

Daný § si vykladáme tak, že štatutár organizácie je oprávnený utajovanú skutočnosť 
ľubovoľnej úrovne svojim rozhodnutím odtajniť. Napr. ak je nejaký IT projekt klasifikovaný ako 
utajovaná skutočnosť, tak štatutár organizácie svojim rozhodnutím môže tento projekt "odtajniť". 

Chápeme daný paragraf správne? 

Ak áno, aký je procesný a obsahový postup pre takéto rozhodnutia štatutára? Čo všetko musí 
spĺňať?“  

 
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 § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je 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. e) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je 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 § 3 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia 
na 

a) prísne tajné, 
b) tajné, 
c) dôverné, 
d) vyhradené. 

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje utajovaná 
skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené 
zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť 
nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej 
politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma 
na záujmoch Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná 
skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené 
zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej 
a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. stupňom utajenia Dôverné sa označuje utajovaná 
skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu 



štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým 
k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajovaná 
skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom 
chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre 
záujmy Slovenskej republiky. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak pominula potreba ochrany informácie alebo veci 
obsahujúcej utajované skutočnosti v určenom stupni utajenia, pôvodca utajovanej skutočnosti 
rozhodne o zmene stupňa utajenia alebo zrušení utajenia. Ak uplynula ustanovená lehota utajenia 
informácie alebo veci obsahujúcej utajované skutočnosti, pôvodca rozhodne o predĺžení lehoty 
alebo o zmene stupňa utajenia, alebo o zrušení stupňa utajenia. 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ak zanikne právnická osoba, v ktorej bol stupeň 
utajenia určený a ktorá nemá právneho nástupcu, alebo ak pôvodca utajovanej skutočnosti nie je 
známy, o zmene alebo zrušení stupňa utajenia rozhodne vedúci štátneho orgánu, v ktorého 
pôsobnosti sa utajovaná skutočnosť nachádza. 

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, ktorá má 
trvalú dokumentárnu hodnotu podľa osobitného predpisu, zabezpečí ústredný orgán štátnej 
správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí; uloženie a ochranu utajovanej 
skutočnosti môže dočasne zabezpečiť v centrálnom úložisku utajovaných skutočností (ďalej len 
„archív utajovaných skutočností“). Ak bol utajovanej skutočnosti podľa prvej vety zrušený stupeň 
utajenia, odovzdá sa príslušnému archívu. 

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 najmä určuje základné vymedzenie 
utajovaných skutočností, a ak neurčí inak, rozhoduje o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajenia 
podľa § 7 ods. 1. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä prehodnocuje stupeň utajenia 
utajovaných skutočností podľa § 7 ods. 3 najmenej raz za päť rokov. 

Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
oblasti utajovaných skutočností (ďalej len „nariadenie vlády“) vedúci vymedzí podľa § 1 tohto 
nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej 
podľa osobitného predpisu. Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu 
utajovaných skutočností právnickej osoby. 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády 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, zaradených do oblastí podľa § 1 tohto 
nariadenia 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 § 4 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie 
sa uvedú na prvej strane utajovaného registratúrneho záznamu spravidla pod označenie stupňa 
utajenia a na utajovanom predmete a utajovanom hmotnom nosiči na opisnom štítku alebo na 
obale; pri lehote utajenia napríklad slovami „Utajovať do ........“ a vyznačením presného dátumu 
v tvare „deň, mesiac, rok“ alebo slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, napríklad slovami „Do 
vykonania domovej prehliadky“, pri spôsobe distribúcie napríklad slovami „Po využití vrátiť 
pôvodcovi“, „Distribuovať len v listinnej podobe“, „Netransformovať do elektronickej podoby“. 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa zmení alebo zruší uplynutím 
určenej lehoty utajenia alebo na základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene 
alebo zrušení stupňa utajenia; pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť aj o zmene alebo 
zrušení stupňa utajenia časti utajovanej skutočnosti. 

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak pôvodca utajovanej skutočnosti určí lehotu 
utajenia podľa § 4 ods. 2 slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, uplynutie tejto lehoty 
neodkladne a preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je doručená. 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia podľa odseku 
1 písm. b) pôvodca utajovanej skutočnosti preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je 
doručená. Oznámenie pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia sa 
uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou. 

Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak utajovanej skutočnosti uplynie určená lehota 
utajenia alebo je stupeň utajenia zmenený alebo zrušený, vyznačí sa to neodkladne 
v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) a zároveň na utajovanej 
skutočnosti tak, že je zrejmý pôvodný stupeň utajenia. Ak je zmenený stupeň utajenia, vyznačí sa 
nový stupeň utajenia v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) a zároveň 
na utajovanej skutočnosti. Zmena alebo zrušenie stupňa utajenia spisu sa vyznačí 
v registratúrnom denníku. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Účelom zákona č. 215/2004 Z. z. je verejný záujem na ochrane utajovaných skutočností za 
účelom ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky vymedzených v § 3 ods. 3 až 6 
zákona č. 215/2004 Z. z. Chránené záujmy Slovenskej republiky sú pretransformované do 
základných oblastí utajovaných skutočností, ktoré sú ustanovené v nariadení vlády s tým, že 
príslušné orgány, resp. ich „vedúci“ (§ 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.) sú zodpovední podľa § 8 
zákona č. 215/2004 Z. z. za konkrétne určenie utajovaných skutočností v pôsobnosti svojho 
rezortu aj s príslušným určením stupňa utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. Určenie 
utajovaných skutočností sa premietne do zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby, 
ktorý vedúci vydáva písomne a je verejný. Obsahom tohto zoznamu, okrem samotného určenia 
utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia, je aj odôvodnenie potreby označenia 
utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia. 

Primárnym účelom ochrany utajovaných skutočností je ochrana dôležitých bezpečnostných 
záujmov štátu. Na druhej strane samotný zákon č. 215/2004 Z. z. umožňuje, aby sa v prípadoch, 
ak z nejakého dôvodu pominula potreba ochraňovať v ustanovenom rozsahu konkrétnu 
informáciu alebo vec obsahujúcu utajované skutočnosti, stupeň utajenia zmenil alebo zrušil. 
V tomto prípade je nevyhnutné zdôrazniť, že musí pominúť potreba označenia utajovanej 
skutočnosti príslušným stupňom utajenia. O pominutí potreby označenia utajovanej skutočnosti 



príslušným stupňom utajenia (bez ohľadu na jej stupeň utajenia) rozhoduje pôvodca, t. j. 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa § 2 
písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. alebo vec podľa § 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. je 
utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo zrušení stupňa jej 
utajenia. Podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. ak vedúci nerozhodne inak, 
tak rozhoduje o zmene alebo zrušení stupňa utajenia podľa § 7 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 
V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že pôvodcom utajovanej skutočnosti môže byť iba štát. 
Na podnikateľa sa môže utajovaná skutočnosť iba postúpiť, môže s ňou byť oboznámený 
alebo môže byť požiadaný, aby vytvoril pre štát utajovanú skutočnosť (§ 43 a nasledujúce zákona 
č. 215/2004 Z. z.), t. j. nie je pôvodcom utajovanej skutočnosti, ale iba jej tvorcom (podnikateľ 
nemá zákonom č. 215/2004 Z. z. ustanovenú právomoc určiť stupeň utajenia, rozhodnúť o zmene 
alebo o zrušení stupňa utajenia). 

Platná právna úprava ustanovuje zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia vyznačiť 
v registratúrnom denníku, spise, evidencii, v ktorej sa evidujú utajované predmety a utajované 
hmotné nosiče a zároveň na utajovanej skutočnosti tak, že je zrejmý pôvodný stupeň utajenia. 
Zároveň je potrebné zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia utajovanej skutočnosti na základe 
rozhodnutia pôvodcu preukázateľne oznámiť všetkým adresátom, ktorým bola doručená, pričom 
toto oznámenie pôvodcu sa uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou. Preukázateľne oznámiť 
znamená oznámiť takým spôsobom, aby ho bolo možné dokladovať a spätne overiť. 

V súvislosti so zrušením stupňa utajenia utajovanej skutočnosti je nevyhnutné upozorniť 
na prípadné následky takéhoto konania. Je potrebné si uvedomiť, že je rozdiel, či ide o informáciu, 
ktorú je potrebné utajiť dočasne, napríklad do vykonania určitého úkonu (pominula potreba 
utajenia, nakoľko vykonaním úkonu sa stáva informácia verejne známou), alebo či ide napríklad 
o informáciu o parametroch, technických údajoch a nastavení informačného systému, ktorého 
účelom je niečo chrániť (zrušením stupňa utajenia sa stanú parametre a nastavenia informačného 
systému verejne známe a teda sa zvyšuje zraniteľnosť takéhoto informačného systému). 

 
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. 

 


