
 

 

Utajované registratúrne záznamy neboli riadne evidované. 

(evidovanie v protokole, v registratúrnom denníku, v rámci spisu, zaraďovanie do spisu) 

 
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. 

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. 

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 § 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 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. nie je ustanovené 

inak. 


