
 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky, ktorou boli označené doručené neelektronické utajované 

registratúrne záznamy neobsahoval všetky údaje.  

 
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 § 10 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. doručený neelektronický utajovaný registratúrny 
záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky príjemcu podľa osobitného predpisu, ktorá 
sa dopĺňa o poradové číslo záznamu v rámci spisu a celkový počet listov registratúrneho záznamu 
vrátane príloh; číslom záznamu podľa osobitného predpisu je poradové číslo záznamu  
z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho 
jednoznačná identifikácia. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení 
vyhlášky č. 49/2019 Z. z.  (ďalej len „vyhláška č. 410/2015 Z. z.“) prijatý neelektronický záznam sa 
označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje názov pôvodcu, dátum prijatia 
záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa. Odtlačkom 
prezentačnej pečiatky sa označuje aj neelektronický záznam vzniknutý zaručenou konverziou  
z pôvodného elektronického záznamu. Vzor prezentačnej pečiatky je uvedený v prílohe č. 1. 

 


