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VYHLÁŠKA č. 453/2007 Z. z.
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VYHLÁŠKA č. 232/2013 Z. z.

VYHLÁŠKA č.
137/2016 Z. z.
VYHLÁŠKA č. 48/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA č. 628/2002 Z. z.

ARCHÍV A
REGISTRATÚRA
ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

VÝNOS č. 525/2011 Z. z.
VYHLÁŠKA č. 410/2015 Z. z. v znení VYHLÁŠKY č. 49/2019 Z. z.

ZÁKLADNÉ POJMY
PÔVODCA
UTAJOVANEJ
SKUTOČNOSTI

• je právnická alebo fyzická osoba,
• ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia alebo vec je utajovanou
skutočnosťou,

• určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo zrušení stupňa jej
utajenia

!

VEDÚCI
OPRÁVNENÁ
OSOBA

PÔVODCA UTAJOVANEJ SKUTOČNOSTI ≠ PÔVODCA REGISTRATÚRY

!

v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom
celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán
• je právnická alebo fyzická osoba,
• ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami ALEBO
• ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s US vzniklo zo zákona

NEPOVOLANÁ
OSOBA

Z§2

• je právnická alebo fyzická osoba,
• ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s US ALEBO
• ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s US nad rozsah, ktorý je jej
určený
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Vzťah podnikateľa k štátnemu orgánu

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

Z § 43

Administratívna bezpečnosť

Z§6
REGISTRATÚRA
- zabezpečenie jednotného postupu manipulácie so záznamami a spismi,
- vyhodnotenie, ktoré registratúrne záznamy sa stanú archívnymi dokumentami

OCHRANA UTAJENÍM
sa u registratúrnych záznamoch
zabezpečuje bez rozdielu ich právnej
účinnosti a ich použiteľnosti na právne
úkony (vlastnoručný podpis alebo jeho
ekvivalent v elektronickej podobe)

BEŽNÉ
ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

V 48 § 2

ZÁKLADNÁ PODMIENKA – S L E D O V AT E Ľ N O S Ť
Manipulácia s utajovanou skutočnosťou sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky manipulačné úkony vrátane oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenie dátumu ich vykonania.
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PREDMET ÚPRAVY

V 48 § 1

POZITÍVNE

N E G AT Í V N E

vymedzenie

vymedzenie

• elektronický utajovaný
registratúrny záznam (e-URZ)
elektronická utajovaná informácia

• elektronické utajovane
ne-registratúrne záznamy
(napr. neoficiálne e-maily)

• ne-elektronický utajovaný
registratúrny záznam (ne-URZ)
utajovaná písomnosť

• zašifrované utajované
skutočnosti

• utajovaný hmotný nosič (UHN)
hmotný nosič utajovaných písomností

• utajované skutočnosti
na technických prostriedkoch
cudzej moci (napr. EÚ, NATO)

• utajovaný predmet (UPr)
utajovaná písomnosť

• systémy a prostriedky šifrovej
ochrany informácií (okrem utajovaných
písomností a dokumentácie na úseku ŠOI)

• elektronický informačný systém na
správu utajovaných skutočností
(e-systém na správu)
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Spôsob evidovania administratívnych pomôcok

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

V 48 § 2

VEDENIE EVIDENCIÍ

V 48 § 2 a 10

UTAJOVANÉ
SKUTOČNOSTI

ADMINISTRATÍVNE
POMÔCKY
LISTINNÉ
ELEKTRONICKÉ
(knižné)
Podmienky ich vedenia

EVIDENČNÁ POMÔCKA
REGISTRASTRATÚRNY DENNÍK
LISTINNÝ
ELEKTRONICKÝ
(knižne)

e-SYSTÉM NA SPRÁVU

Podmienky jeho vedenia

Podmienky jeho vedenia

Trojstupňová
ochrana

Zaznamenáva:

Zaznamenáva:

Údaje o US*

Údaje o US

Administratívne pomôcky sú

Registratúrny denník je

NEUTAJOVANÉ*

NEUTAJOVANÝ

* POZNÁMKOVÝ ZOŠIT, ak
obsahuje US, je UTAJOVANÝ
ak vedúci rozhodne o utajovaní
administratívnych pomôcok.
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Zaznamenáva:
ak iba údaje o US

aj obsah US

NEUTAJOVANÝ UTAJOVANÝ
Certifikovaný
a schválený
TECHNICKÝ
PROSTRIEDOK

KAP a administratívne pomôcky

V 48 § 2
N Á L E Ž I T O S T I

NEELEKTRONICKÉ
(knižne vedené)
LISTY
OBAL
ľavá vnútorná
strana obalu

ELEKTRONICKÉ

• očíslované
• neoddeliteľná súčasť

• sa nevyžaduje, ale pomôcka ma preukázateľne
zaznamenávať údaje

1 názov subjektu
2 názov „Kniha administratívnych pomôcok“ alebo názov admin. pomôcky
3 evidenčné číslo
• počet listov, dátum pridelenia, meno, priezvisko a podpis vedúceho
• poznámkový zošit sa označuje najvyšším stupňom utajenia, pre ktorý je určený
• zabezpečená pred neoprávneným zásahom
• zaznamená všetky zmeny (údaje, osoby)
• ak sa príjem US potvrdzuje v e-pomôcke, zabezpečí sa: 
prostredníctvom funkcie určenej na tento účel
 obsahuje údaje [1] o dátume prijatia, [2]
identifikátore prijímateľa a [3] čísla US  vytvorenie
logickej väzby medzi prijímateľom a prevzatou US.

ĎALŠIE
PODMIENKY

• v rozsahu náležitosti ustanovených vyhláškou
• v chronologicko-numerickom poradí

ZÁPISY DO KAP
A POMÔCOK

• spôsobom zabezpečujúcim
trvalosť písma
 Na poznámkový zošit sa vzťahuje len požiadavka na zabezpečenie trvalosti písma.
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PROTOKOL

DEFINÍCIA

OBAL
OBJEKT
EVIDENCIE

V 48 § 2

• V 453 (do 31.12.2019) Každá UP, ktorá bola vytvorená na subjekte alebo v jeho organizačnej zložke
alebo im je doručená, eviduje sa zapísaním v protokole UP alebo v zbernom spise.
• V 48 (od 01.01.2020) Každý URZ, ktorý je vytvorený na subjekte alebo v jeho organizačnej zložke
alebo im je doručený, sa eviduje v protokole.
• označenie stupňov utajenia URZ, pre ktoré je určený
• len utajované registratúrne záznamy
• utajované predmety a utajované hmotné nosiče len ak tvoria prílohu k neelektronickému RZ

PROTOKOL
V 453

PROTOKOL
V 48

VÝNIMKA

• spravodajské služby – protokol pre ne-URZ môže byť vedený spoločne s (listinným) registratúrnym
denníkom, ak obsahuje náležitosti protokolu.
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PROTOKOL
REGISTRATÚRNY
DENNÍK

V 48 § 29

DEFINÍCIA

• V 410 - základnou evidenčnou pomôckou pri SPRÁVE REGISTRATÚRY je registratúrny denník

OBJEKT
EVIDENCIE

• V 410 – všetky záznamy, ktoré sú podnetom na otvorenie nového spisu
• V 48 – každý URZ (vytvorený/doručený), ktorý je zaevidovaný v protokole a je podnetom na
otvorenie spisu sa eviduje v registratúrnom denníku

POVERENÁ
OSOBA

• utajovaný RZ eviduje v protokole a v registratúrnom denníku (aj v e-systéme na správu)
oprávnená osoba preukázateľne poverená vedúcim

!

• v neelektronickom registratúrnom denníku
(§ 9 ods. 3 V 410)

ÚDAJE O
URZ

• v e-systéme na správu
(Body 9.1 a 9.3 prílohy č. 1 V 525)

Registratúrny denník sa dopĺňa o vedenie týchto údajov k URZ :
• V 410 – osobitosť záznamu sa vyznačuje uvedením príznaku – skratky stupňa utajenia,
• V48 – [1] o stupni utajenia spisu, [2] údaje o jeho zmene alebo zrušení a [3] o zničení
(utajovaného) spisu
• namiesto údaju „VEC“ sa uvádza: [1] číslo RZ z protokolu, [2] rok a [3] označenie protokolu

!
UKONČENIE

• V 410 – registratúrny denník sa uzatvára:
[1] zápisom „Uzatvorené číslom“, pripojí sa [2] dátum, [3] odtlačok úradnej podlhovastej
pečiatky, [4] meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho zamestnanca org. zložky pôvodcu

e-SYSTÉM
NA
SPRÁVU

•
•
•
•

V 410 – musí byť v ZHODE SO ŠTANDARDMI ustanovenými V 525
jeden protokol alebo viac navzájom prepojených protokolov
obsahuje alebo neobsahuje utajované skutočnosti
ak e-systém na správu obsahuje utajované skutočnosti, môže sa používať LEN V TECHNICKOM
PROSTRIEDKU
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SPIS
EVIDOVANIE V SPISE

SPIS

TYPY SPISU

V 48 § 12
• (utajované/neutajované) RZ, ktoré súvisia s vybavením tej istej veci, sa spravidla evidujú v 1 spise
• o zaradení URZ do spisu (existujúceho/nového) rozhodne spracovateľ, ak vedúci neustanoví inak
• spisový obal sa označuje
najvyšším (11) stupňom
utajenia podľa URZ v ňom
evidovaných vzor

• registratúrne záznamy

• obsah spisu sa doplní o
(8) skratku stupňa utajenia
URZ, (9) počet listov a (10)
počet exemplárov vzor

• Elektronický spis

• Neelektronický spis

• Kombinovaný spis

• Ak bude nasledujúci kalendárny rok prijatý alebo vytvorený nový RZ patriaci do spisu z
predchádzajúceho roka, spis dostáva nové číslo a nový spisový obal, do ktorého sa vloží tlačivo
"Obsah spisu" a spis z predchádzajúceho roka.
PRECHOD
SPISU CEZ
ROK

č. spisu:

2020
0123/2020/NBU

2021
0045/2021/NBU

• Pri evidovaní ďalšieho registratúrneho záznamu v novom kalendárnom roku sa v obsahu spisu
pokračuje nasledujúcim poradovým číslom. V registratúrnom denníku sa vyznačí aj číslo spisu z
predchádzajúceho roka.
č. RZ v rámci spisu:

2020
2021
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0123/2020/NBU-004/D
0045/2021/NBU-005/T

EVIDENCIA BEZ VYUŽITIA E-SYSTÉMU NA SPRÁVU

V 48 § 9 - 13

U TA J OVA N É S KU TO Č N O ST I
NEREGISTRATÚRNE
ZÁZNAMY
vlastné doručené

NEEVIDUJÚ SA

ELEKTRON. alebo
LISTINNE vedený

ELEKTRON. alebo REGISTRATÚRNY
LISTINNE vedený
DENNÍK

SPIS

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

PREDMETY / HMOTNÉ NOSIČE
tvoriace prílohu k samostatné
neelektron. RZ

REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY
neelektronické/elektronické
vlastné/doručené

P ROTO KO L

EVIDENCIA SPISOV
DLHODOBÉHO
UTAJENIA

SPIS
DLHODOBÉHO
UTAJENIA

EVIDENCIA

ELEKTRON. alebo
LISTINNE vedený

EVIDENCIA S VYUŽITÍM E-SYSTÉMU NA SPRÁVU

V 48 § 9 - 13

U TA J OVA N É S KU TO Č N O ST I
NEREGISTRATÚRNE
ZÁZNAMY
doručené

REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY
neelektronické/elektronické
vlastné/doručené

e-SYSTÉM
NA SPRÁVU

PREDMETY / HMOTNÉ NOSIČE
tvoriace prílohu k
neelektron. RZ

P ROTO KO L

REGISTRATÚRNY
DENNÍK

EVIDENCIA SPISOV
DLHODOBÉHO
UTAJENIA

SPIS

SPIS
DLHODOBÉHO
UTAJENIA
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PRIDEĽOVANIE ČÍSIEL Z EVIDENCIE

V 48 § 9 - 13
UMIESTNENIE

TYP EVIDENCIE

ČÍSLO (názov, tvar)

P ROTO KO L

ČÍSLO ZÁZNAMU:
por. číslo, rok, označenie protokolu
napr. 01234/2020/P

prezentačná pečiatka

REGISTRATÚRNY
DENNÍK

ČÍSLO SPISU:
por. číslo, rok, spisová značka
napr. 09876/2020/NBU

prezentačná pečiatka

EVIDENCIA SPISOV
DLHODOBÉHO
UTAJENIA

ČÍSLO SPISU:
por. číslo, rok, spisová značka
napr. 00011/2020/EDUS

prezentačná pečiatka

SPIS

ČÍSLO UTAJOVANÉHO
REGISTRATÚRNEHO ZÁZNAMU

prezentačná pečiatka
(len por. č.) ALEBO
v názve súboru

SPIS
DLHODOBÉHO
UTAJENIA

ČÍSLO UTAJOVANÉHO
REGISTRATÚRNEHO ZÁZNAMU

prezentačná pečiatka
(len por. č.) ALEBO
v názve súboru
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VLASTNÝ

DORUČENÝ

ČÍSLO UTAJOVANEJ SKUTOČNOSTI

V 48 § 6

Každá utajovaná skutočností sa označuje číslom US, ktoré je na subjekte alebo v jeho organizačnej zložke
jedinečné (vylúčenie vzájomnej zameniteľnosti). Štruktúra čísla už nie je predpismi presne ustanovená.
ČÍSLO UTAJOVANÉHO REGISTRATÚRNEHO ZÁZNAMU
Číslo spisu
Poradové číslo

Rok

Spisová
značka

1.

2

3.

Poradové číslo
v spise

Skratka
stupňa
utajenia

Ďalšie
znaky

4.

5.

6.

0123/2020/NBÚ–002/D /AB
ČÍSLO UTAJOVANÉHO PREDMETU
ČÍSLO UTAJOVANÉHO HMOTNÉHO NOSIČA
Poradové číslo

Rok

Spisová značka

Ďalšie znaky

1.

2

3.

4.

011 / 2020 / NBÚ /UP
ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

NEPOVINNÉ
ÚDAJE

UTAJOVANÁ SKUTOČNOSŤ – formálne náležitosti 1/2
NEREGISTRATÚRNY záznam
(napr. neoficiálne e-maily)
1.

PRACOVNÁ VERZIA / KONCEPT
neelektronického RZ
2.

V 48 § 3 až 7, 13

PREDMET / HMOTNÝ NOSIČ
3.

opatrenia administratívnej bezpečnosti sa na takéto záznamy
nevzťahujú

ak sa do 5 pracovných dní nezničí,
eviduje sa po doplnení formálnych
náležitostí podľa § 7 V 48

ak tvorí prílohu k neelektronickému RZ, neeviduje sa v evidencii
UPr/UHN

1 stupeň utajenia (§ 3 Z 215)

1 stupeň utajenia (§ 3 Z 215)

1 stupeň utajenia na opisnom
štítku alebo obale (§ 3 Z 215)

2 dátum vytvorenia

2 číslo utajovanej skutočnosti

3 spracovateľ

3 názov subjektu alebo jeho
organizačnej zložky
4 osobitné požiadavky alebo
obmedzenia manipulácie

Ak príjemca rozhodne o jeho evidovaní, nevyžaduje sa splnenie formálnych náležitostí podľa § 7 V 48

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

§ 3 ods. 2 Z 215:
(2) Stupne utajenia sa označujú slovami "Prísne tajné", "Tajné",
"Dôverné" a "Vyhradené" alebo skratkami "PT", "T", "D" a "V".

UTAJOVANÁ SKUTOČNOSŤ – formálne náležitosti 2/2
NEELEKTRONICKÝ RZ (vzor)

BEZ PRÍLOH

P
O
V
I
N
N
É

S PRÍLOHAMI

V 48 § 3 až 7, 13

ELEKTRONICKÝ RZ
(vzor)

Predtlač

• podľa pravidiel určených bežnou registratúrou okrem uvádzania priezviska v
podmienkach spravodajských služieb

Stupeň utajenia
(podmienky)

• na každej strane v hornej a dolnej časti vrátane jeho príloh
• na e-RZ aj tak, aby bolo jeho utajenie zrejmé bez nutnosti oboznámenia sa s jeho
obsahom (napr. v názve súboru: VYHRADENE_žiadosť_123_2020_NBU_002_V)

Číslo URZ

• na každej strane vrátane jeho príloh

Číslo exempláru
Počet listov

P
O
D
M
I
E
N
E
N
É

PRÍLOHA
(vzor)

Počet príloh/počet
listov všetk. príloh

• iba ak takéto
prílohy obsahuje

Pevné spoj. listov
Osobitné požiadavky • ak o nich pôvodca US rozhodne
alebo obmedzenia
Počet UP/UHM
Zdôvodnenie utajen.

Rozdeľovník
ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

• iba ak takéto
prílohy obsahuje
• iba na vlastnom utajovanom RZ určenom na uloženie na subjekte alebo jeho organizačnej zložke, v ktorej bol vytvorený
• ZUS – 1. strana, ROZDEĽOVNÍK – umiestnenie nešpecifikované

ZMENA A ZRUŠENIE STUPŇA UTAJENIA

V 48 § 5
pôvodca US

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

US

1.

uplynutím určenej lehoty utajenia

2.

na základe rozhodnutia pôvodcu US

info

US

US

adresát

adresát

ĎALŚIE PODMIENKY

OZNÁMENIE

• ak je lehota utajenia = slovné vyjadrenie konkrétnej udalosti (napr.
„UTAJOVAŤ DO VYKONANIA DOMOVEJ PREHLIADKY“, „UTAJOVAŤ DO
POVERENIA VÝKONOM FUNKCIE VEĽVYSLANCA“), pôvodca US oznámi
všetkým adresátom jej uplynutie
• pôvodca US oznamuje zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia všetkým
adresátom, ktorým je doručená. Takéto oznámenie sa uchováva spolu s
utajovanou skutočnosťou.

1.
VYZNAČENIE 2.
(NEODKLADNE) 3.
4.
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v registratúrnom denníku
v spise
v evidencii, v ktorej sa evidujú UPr a UHN
na utajovanej skutočnosti

•

spôsobom, aby bol zrejmý
pôvodný stupeň
TAJNÉ
TAJNÉ
VYHRADENÉ

OPRAVA ZÁPISOV a ZAZNAMENANIE OBOZNÁMENIA

ČO

KTO

AKO

oprávnená
osoba

• chybný zápis má zostať čitateľný
• má byť zrejme kto a kedy opravu vykonal
(dátum, meno, priezvisko)

• chybný evidenčný zápis
• chybný zápis na opisnom štítku
alebo na obale UPr alebo UHN
• chybné formálne náležitosti

ZAZNAMENANIE
OBOZNÁMENIA

PRÍSNE TAJNÉ
TAJNÉ
DÔVERNÉ
VYHRADENÉ

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

V 48 § 14 a 15

• osoba, ktorá sa oboznámi, to preukázateľne potvrdí
uvedením DÁTUMU, MENA, PRIEZVISKA a PODPISU
• SPÔSOBOM, ktorý upraví vedúci
(napr. na kontrolnom liste, priamo na utajovanej
skutočnosti alebo iným spôsobom)
• nevyžaduje sa

PRÍJEM

V 48 § 8

ODOSIELATEĽ

PRÍJEMCA
Spôsob prevzatia

Neštandardné situácie  postup

preukázateľne sa potvrdí:
v listinnej podobe:
• názov subjektu alebo
jeho organizačnej zložky
• dátum prijatia
• meno, priezvisko
• podpis

1. majú poškodený obal alebo je podozrenie na neoprávnené oboznámenie sa
 vyhotoví sa záznam, ktorý sa k ním
pripojí a jeho kópia sa zašle odosielateľovi
2. sú doručené nesprávnemu adresátovi

potvrdenie v rámci jednej
organizačnej zložky

Spôsob odovzdania
listinná
podoba
elektronická
podoba
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v elektronickej podobe:
• dátum prijatia
• identifikátor prijímateľa
• logická väzba medzi
prijímateľom  utajovanou skutočnosťou

• odosielateľ uchováva
potvrdenie 3 roky

príjemca ich vráti po preukázateľnom
potvrdení prístupu

3. nemajú formálne náležitosti alebo nie sú
v zhode so skutočným stavom
zaevidujú sa, pripojí sa k ním záznam
o zistených nedostatkoch a vrátia sa
ak nie je možné ich vrátiť, príjemca
upozorní na zistené nedostatky a
požiada o ich neodkladné odstránenie

PRENÁŠANIE

V 48 § 16 - 19
VYHRADENÉ

MIMO CHP
V RÁMCI
OBJEKTU

MIMO
OBJEKTU

CEZHRANIČNÉ

PRÍSNE TAJNÉ
TAJNÉ

DÔVERNÉ

• zabezpečiť spôsobom, aby sa zabránilo oboznámeniu nepovolanej osoby s obsahom

• oprávnená osoba

• oprávnená osoba

• oprávnená osoba

• poštový podnik
za podmienok

• poštový podnik
za podmienok

• za podmienok ako „mimo
objektu“

• MZVEZ SR alebo osoby podľa osobitných predpisov; pre
US vymieňané podľa § 60 ods. 8 a 9 Z215 oprávnené osoby
spravodajských služieb, PZ a OS SR

!

• 2 nepriehľadné obaly (vnútorný a vonkajší); vonkajším obalom môžu byť aktovky, kufríky,
obaly, kuriérne vaky zapečatené alebo zabezpečené mechanickým, kódovým, či iným
zámkom

ZABEZPEČENIE

• vnútorný obal:
1. sa zabezpečuje prvkami na zachovanie jeho integrity (povinnosť len pre stupne PT a T)
2. číslo utajovanej skutočnosti, odosielateľ, stupeň utajenia a označenie adresáta
• vonkajší obal:
aspoň číslo utajovanej skutočnosti bez skratky stupňa utajenia
• návratka za podmienok

ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ

ROZMNOŽOVANIE/PREKLADANIE/TRANSFORMÁCIA

V 48 § 20 - 21

VYHRADENÉ DÔVERNÉ TAJNÉ
SPOLOČNÉ
PODMIENKY

ROZMNOŽOVANIE

• ak pôvodca v osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach
neuviedol inak
• spravodajskú inform. len na základe preukaz. súhlasu sprav. služby

• na origináli a v spise
sa vyznačí rozmnoženie
ORIGINÁL

PREKLAD

PRÍSNE TAJNÉ

• na neelektronickom
origináli a v spise sa
vyznačí vyhotovenie
prekladu
• každá transformácia sa zaznamená v spise

TRANSFORMÁCIA

ORIGINÁL

• len na základe
preukázateľného
súhlasu pôvodcu

• kópia sa označí:
1. stupňom utajenia podľa
originálu
2. poradovým číslom kópie
KÓPIA č. ...
• preklad sa označí
stupňom utajenia
podľa originálu

ORIGINÁL

VYTLAČENÍM

PREKLAD
• neelektronická kópia sa označí ako
„kópia č. ...“ a pod tým sa uvedie číslo
originálu a vykoná sa pevne spojenie
KÓPIA č. ...

• na neelektronickom origináli sa zaznamená
NASKENOVANÍM
vyhotovenie kópie a zabezpečí sa jednoznačná
väzba medzi originálom a jeho kópiou
ORIGINÁL
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KÓPIA

ŽIVOTNÝ CYKLUS

V 48 § 22 a 23

SUBJEKT
pôvodca
US

KOMISIA/
ARCHÍV
predseda

spracovateľ

OSOBITNÁ
PRÍRUČNÁ
REGISTR.

US

ARCHÍV

2 (najmenej)
členovia

ŹIVOTNÝ CYKLUS ZÁZNAMU
LEHOTA UTAJENIA
LEHOTA ULOŽENIA

KOMISIA

Zničenie

SVK
UTAJOVANÉ
záznamy
trvalej dok.
hodnoty „A“

ODTAJNENÉ
záznamy
trvalej dok.
hodnoty „A“

• komisia preukázateľne ustanovená vedúcim,
PT
• zničenie sa vykoná za prítomnosti najmenej 2 jej členov  oprávnené osoby s príslušným rozsahom
T
• ak subjekt nedokáže uvedenú podmienku dodržať  požiada o súčinnosť NBÚ

• ZOZNAM
• pre PT a T  podpis 2 členov komisie,
POTVRDENIE • pre D a V  podpis osoby určenej vedúcim na ich zničenie
– obsahuje čísla utajovaných RZ
O ZNIČENÍ
• uchováva sa najmenej počas 5 rokov od zničenia utajovaných RZ
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NEOPRÁVNENÁ MANIPULÁCIA

V 48 § 27
zodpovedná
osoba

SUBJEKT

NBÚ
Pôvodca US

OČ v TK

NBÚ

disciplinárne/ priestupkové/
trestnoprávne konanie

VEDÚCI
neoprávnená
manipulácia

POVINNOSTI

neodkladne
•
•

do 30 dní

prijaté opatrenia

oprávnená osoba  vedúci  úrad
nepovolaná osoba  úrad / útvar Policajného zboru

• vedúci do 30 dní od oznámenia zašle úradu správu
 o záveroch prešetrenia
 následných opatreniach prijatých na zamedzenie neoprávnenej
manipulácii
• vedúci vedie prehľad o NM za posledných 5 rokov
• PREHĽAD obsahuje [1] oznámenie, [2] správu

VYZNAČENIE
NM

• v protokole, spise, evidencii spisov dlhodobého utajenia a v evidencii,
v ktorej sa evidujú UPr a UHN
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PRECHODNÉ USTANOVENIA

V 48 § 37

DO 31.DECEMBRA 2019
V 453/2007 Z. z.

KNIHA ADMINISTRATÍVNYCH
POMÔCOK evidovaná a vedená podľa
doterajších predpisov

OD 01. JANUÁRA 2020
V 48/2019 Z. z.

sa považuje za

KNIHU ADMINISTRATÍVNYCH
POMÔCOK, ak spĺňa požiadavky
podľa § 2 ods. 5 (V 48/2019 Z. z.)

sa považujú za NEELEKTRONICKÉ UTAJOVANÉ
UTAJOVANÉ PÍSOMNOSTI vytvorené
podľa ustanovení doterajších predpisov
REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY podľa
tejto vyhlášky; na ich vyraďovanie sa primerane
použijú ustanovenia tejto vyhlášky.
ZBERNÝ SPIS založený podľa
sa považuje za SPIS podľa tejto vyhlášky, ak je
ustanovení doterajších predpisov, ktorý
zaevidovaný v registratúrnom
nie je uzavretý k 31. decembru 2019,
denníku; na vyraďovanie zberných spisov, ktoré
sú uzatvorené do 31. decembra 2019, sa
primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky.
SYSTÉMY NA SPRÁVU, ktoré sú určené sa považujú za
na správu US, ktoré sú vytvárané,
spracúvané, prenášané a ukladané len v
elektronickej podobe pomocou TP alebo
P ŠOI podľa doterajšieho predpisu,
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SYSTÉM NA SPRÁVU podľa § 11 (V
48/2019 Z. z.) do 31. decembra
2024.

ochrana utajovaných skutočností

OCHRANA
ZAHRANČNÝCH
INFORMÁCIÍ

verzia: 10/2019

OCHRANA ZAHRANIČNÝCH INFORMÁCIÍ

Z § 2 V 48 § 2 a 28

PREDMET
ÚPRAVY

• Ak [1] právne záväzný akt Európskej únie,
[2] medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
[3] 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 (body 1 až 3)

POCHYBNOSŤ
O STUPNI
UTAJENIA

so zahraničnou US, pri ktorej vznikne pochybnosť o stupni utajenia, sa manipuluje ako s
US stupňa DÔVERNÉ, a to až do preukázania jej skutočného stupňa utajenia
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OCHRANA ZAHRANIČNÝCH INFORMÁCIÍ
ZÁKLADNÉ
POJMY

V 48 § 28 a 36

• CUDZIA MOC je cudzí štát, orgány cudzieho štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát
používa na riadenie alebo vykonávanie svojej moci a činnosti; cudzou mocou sú aj
nadštátne organizácie, medzinárodné organizácie a združenia štátov
• SYSTÉM REGISTROV tvorí CENTRÁLNY REGISTER (CR), REGISTER (R) alebo KONCOVÝ
REGISTER (KR)
(Registre a koncové registre zriadené podľa ustanovení doterajších predpisov sa
považujú za registre a koncové registre zriadené podľa tejto vyhlášky [§ 37 ods. 3])
• SPRÁVCA REGISTRA zodpovedá za činnosť registra
(Vedúci registra podľa ustanovení doterajších predpisov sa považuje za správcu registra
podľa tejto vyhlášky [§ 37 ods. 3])
• SPRÁVCA KONCOVÉHO REGISTRA zodpovedá za činnosť koncového registra
(Vedúci koncového registra podľa ustanovení doterajších predpisov sa považuje za
správcu koncového registra podľa tejto vyhlášky [§ 37 ods. 3])

ÚRAD
ZVEREJNÍ

na svojom webovom sídle (www.nbu.gov.sk)
• zoznam [1] právne záväzných aktov Európskej únie, [2] medzinárodných zmlúv, ktorými
je SR viazaná, [3] rozhodnutí medzinárodných organizácií alebo nadnárodných
organizácií, ktorých je SR členom, ak obsahujú ustanovenia, ktorých cieľom je vyššia
úroveň ochrany US,

• vzor žiadosti o schválenie zriadenia registra utajovaných skutočností alebo koncového
registra utajovaných skutočností,
• zoznam schválených registrov a koncových registrov.
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SYSTÉM REGISTROV - ÚLOHY
CENTRÁLNY REGISTER

celkovo

1

NBÚ

REGISTRE

celkovo

36

MZVEZ SR

SZ SR
pri EÚ

MO SR
SD SR pri
NATO

MO SR

MV SR

KONCOVÉ REGISTRE

celkovo

71

koncový
register
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koncový
register

koncový
register

koncový
register

REGISTER s e-SPOJENÍM s CENTR. REGISTROM – evidovanie V 48 § 33-34
US CUDZEJ
MOCI
NA
DISTRIBÚCIU

REGISTER
ŠTÁTNEHO
ORGÁNU

US CUDZEJ
MOCI
NA
VYBAVENIE

e-PROTOKOL
CENTRÁLNEHO REGISTRA
REG. DENNÍK
/ SPIS

R-UE/EU-R
NR

e-OSOBNÁ
EVIDENCIA CR

?!

KO N C . R E G I S T E R
ŠTÁTNEHO ORGÁNU
ADRESÁT
SPRACOVATEĽ
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SPRACOVATEĽ

REGISTER BEZ e-SPOJENIA s CENTR. REGISTR. – evidovanie V 48 § 33-34
US CUDZEJ
MOCI
NA
DISTRIBÚCIU

CENTRÁLNY
REGISTER

US CUDZEJ
MOCI
NA
DISTRIBÚCIU

e-PROTOKOL Centrálneho registra

PROTOKOL
REGISTER
PODNIKATEĽA

REG. DENNÍK
/ SPIS

R-UE/EU-R
NR

PROTOKOL /
OSOB. EVIDENCIA

?!

KONC. REGISTER
ADRESÁT
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SPRACOVATEĽ

SPRACOVATEĽ

KONCOVÝ REGISTER – evidovanie

V 48 § 33-34

US CUDZEJ
MOCI
NA
DISTRIBÚCIU
R-UE/EU-R
NR

R EG I S T E R

PROTOKOL

PROTOKOL
KONCOVÝ
R EG I S T E R

REG. DENNÍK
/ SPIS

SPRACOVATEĽ
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PROTOKOL /
OSOB. EVIDENCIA

?!

SPRACOVATEĽ

NIČENIE ZAHRANIČNÝCH UTAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ
PODMIENKY

V 48 § 34 a 35

Zahraničná US :
1.

sa môže zničiť, ak nie je ďalej potrebná pre činnosť adresáta

2.

lehotu, počas ktorej je potrebná pre činnosť adresáta, určí spracovateľ

3.

zničenie sa vykoná v systéme registrov pri dodržaní podmienok podľa § 23 ods. 4 až 11
vyhlášky č. 48/2019 Z. z. spôsobom ustanoveným podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy
druhej časti zákona.

4.

zničenie zahraničnej utajovanej skutočnosti sa vyznačí v protokole podľa § 33 ods. 5.

US stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO RESTRICTED :
1.

môže spracovateľ zničiť, ak nie je zaradená do spisu a

2.

nie je ďalej potrebná pre činnosť subjektu

3.

na takéto zničenie sa nevzťahujú podmienky uvedené v prvom riadku tejto tabuľky
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

