
 

 

Protokol neobsahoval počet exemplárov a číslo spisu, v ktorom je utajovaný registratúrny 

záznam ďalej zaevidovaný. 

 

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 § 2 ods. 3  vyhlášky č. 48/2019 Z. z., manipulácia sa zabezpečuje najmä  
v administratívnych pomôckach, ktorými predovšetkým sú 

a) protokol, v ktorom sa evidujú všetky prijaté a vytvorené utajované registratúrne 
záznamy a ktorý obsahuje aspoň poradové číslo záznamu, stupeň utajenia, dátum 
prijatia alebo vytvorenia, číslo prijatého utajovaného registratúrneho záznamu, počet 
listov, počet exemplárov, vec a číslo spisu, v ktorom je utajovaný registratúrny záznam 
ďalej zaevidovaný; v podmienkach spravodajských služieb môže byť protokol,  
v ktorom sa evidujú výlučne neelektronické utajované záznamy, vedený spoločne  
s registratúrnym denníkom, ak tento zároveň obsahuje aj náležitosti podľa 
predchádzajúcej vety a vedie sa v neelektronickej podobe, 

b) osobitná evidencia určená na evidovanie utajovaných skutočností stupňa utajenia 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO RESTRICTED (ďalej len "osobitná evidencia"), 

c) poznámkový zošit na vyhotovovanie výpisov a na prácu s utajovanými skutočnosťami 
označený pre príslušný stupeň utajenia (ďalej len "poznámkový zošit"),  

d) evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie; takouto evidenciou je 
aj evidencia bezpečnostných spisov podľa § 33 zákona,  

e) evidencia, v ktorej sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče. 

 

 



 

Podľa § 27 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. neoprávnená manipulácia sa vyznačuje v protokole, 
spise, evidencii spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, a v evidencii podľa  
§ 2 ods. 3 písm. e). 

 

 


