
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„1. Utajovaná písomnosť sa po uplynutí lehoty utajenia neodkladne preeviduje do 
registratúrneho denníka v súlade s § 5 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 
453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Ak lehota utajenia 
uplynula k 31. decembru, kedy je potrebné neodkladne písomnosť preevidovať do 
registratúrneho denníka? Neodkladné preevidovanie vykonať 1. januára nasledujúceho roka, 2. 
januára (prvý pracovný deň), prípadne je možné vykonať preevidovanie neskôr? 

2. Ak utajovaná písomnosť nebola vybavená do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka, preeviduje sa do protokolu utajovaných písomností pre nasledujúci kalendárny rok, 
v súlade s § 8 ods. 12 a 13 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti. Keďže 
z vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti nevyplýva bezodkladnosť tohto 
úkonu, je možné vykonať preevidovanie napríklad v priebehu januára, či februára nasledujúceho 
kalendárneho roka? 

3. V prípade, že vedúci chce poveriť viac osôb vedením protokolu utajovaných písomností 
v súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, je možné pri 
väčšom počte ďalších poverených osôb, uviesť tieto osoby na samostatný registratúrny záznam, 
podľa prílohy č. 7 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, a tento vložiť 
do protokolu utajovaných písomností? 

4. Pri zabezpečení utajovaných písomností, pri zmene osoby poverenej vedením protokolu 
utajovaných písomností, sa postupuje v súlade s § 22 ods. 2 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti. Je potrebné dodržať tento postup aj pri zmene ďalšej osoby 
poverenej vedením protokolu utajovaných písomností v prípade, keď protokol vedie viac 
poverených osôb? 

5. Pri prenášaní utajovanej písomnosti oprávnená osoba postupuje v súlade s § 15 vyhlášky 
NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, primerane podľa usmernenia NBÚ č. 
738/2014/SP/OBA-007 zo dňa 24.01.2014. Policajt pri plnení úloh Policajného zboru na účely 
trestného konania v rozsahu poverenia úkonov vyšetrovania doručuje utajované písomnosti 
medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom. Odovzdáva tieto utajované písomnosti 
prostredníctvom doručovacieho zošita alebo môže aj prostredníctvom zápisníka oprávnenej 
osoby? Tiež je možné, aby sa príjem utajovanej písomnosti potvrdil na utajovanú písomnosť 
určenú na uloženie k protokolu. V prípade, že tento policajt prevezme na súde, či prokuratúre 
utajovanú písomnosť, je povinný si ju zapísať do doručovacieho zošita alebo zápisníka oprávnenej 
osoby? Primerane by sa aplikoval tento postup aj pri prenášaní a príjme utajovanej písomnosti 
medzi útvarmi Policajného zboru.“ 

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 § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred 
nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch 
vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch. 

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. 



Administratívnu bezpečnosť registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované 
skutočnosti, utajovaných skutočností nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje nakladať 
s nimi ako s listinami a opatrenia administratívnej bezpečnosti pre ochranu utajovaných 
skutočností na hmotných nosičoch so záznamom informácií ustanovuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška“). 

Podľa § 2 ods. 9 vyhlášky všetky zápisy do administratívnych pomôcok s výnimkou 
poznámkového zošita sa vykonávajú podľa predtlače v poradí, v akom boli utajované písomnosti, 
písomné súhlasy, osvedčenia kuriérov, hmotné nosiče utajovaných písomností a bezpečnostné 
spisy doručené alebo vytvorené, a to tak, aby bola zabezpečená trvalosť písma. V poznámkovom 
zošite musí byť v prípade vyhotovovaných záznamov zabezpečená trvalosť písma. 

Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť o osobitných 
požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie s utajovanou písomnosťou, a to najmä o lehote 
utajenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona a o rozsahu a spôsobe distribúcie utajovanej 
písomnosti; tieto osobitné požiadavky alebo obmedzenia pôvodca utajovanej skutočnosti 
vyznačí na utajovanú písomnosť. 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky po uplynutí určenej lehoty utajenia utajovanej písomnosti podľa 
§ 4 ods. 1 sa táto písomnosť neodkladne preeviduje do registratúrneho denníka. Písomnosti sa 
pridelí nové číslo z registratúrneho denníka. 

Podľa § 8 ods. 1 štvrtá veta vyhlášky protokol utajovaných písomností vedie oprávnená 
osoba písomne poverená vedúcim na vedenie protokolu utajovaných písomností podľa prílohy 
č. 7; ak vedúci poverí viac osôb vedením protokolu utajovaných písomností, poverená osoba, 
ktorá evidenčný úkon vykonáva, to potvrdí v protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 8. 

Podľa § 8 ods. 12 tretia veta vyhlášky ak utajovaná písomnosť nebola vybavená do 31. 
decembra príslušného kalendárneho roka, preeviduje sa do protokolu utajovaných písomností 
pre nasledujúci kalendárny rok.  

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky príjem utajovanej písomnosti doručiteľovi potvrdzuje príjemca 
dátumom, priezviskom a podpisom do doručovacieho zošitu, na doručenku, na návratku alebo 
na utajovanú písomnosť určenú na uloženie k protokolu utajovaných písomností pri dodržaní 
podmienky uvedenej v § 2 ods. 8. 

Podľa § 15 ods. 5 vyhlášky oprávnená osoba chráni utajovanú písomnosť počas jej prenosu 
spôsobom, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii. 

Podľa § 22 ods. 2 vyhlášky pri zmene vedúceho alebo poverenej osoby sa písomne 
ustanovuje komisia zložená najmenej z dvoch oprávnených osôb určených na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia v určenom rozsahu. Komisia 
zabezpečí odovzdanie a prijatie všetkých utajovaných písomností a príslušných 
administratívnych pomôcok pridelených vedúcemu alebo poverenej osobe novému vedúcemu 
alebo novej poverenej osobe; táto skutočnosť sa potvrdzuje v registratúrnom zázname. Záznam 
podpisujú členovia komisie, odovzdávajúca osoba preberajúca osoba. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Účelom zákona č. 215/2004 Z. z. je verejný záujem na ochrane utajovaných skutočností, 
ktorý sa dosahuje predovšetkým opatreniami a prostriedkami, ktoré majú preventívny 
charakter. Vyhláška okrem iného upravuje administratívnu bezpečnosť registratúrnych 
záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti. Za ochranu utajovaných skutočností vo svojej 
pôsobnosti zodpovedá vedúci.  

K otázkam č. 1 a 2 uvádzame, že pôvodca môže rozhodnúť o osobitných požiadavkách 
alebo obmedzeniach manipulácie s utajovanou písomnosťou. Týmito požiadavkami 



a obmedzeniami je najmä lehota utajenia, rozsah a spôsob distribúcie utajovanej písomnosti, 
ktoré pôvodca prostredníctvom oprávnenej osoby vyznačuje pri vytváraní vlastnej utajovanej 
písomnosti. Po uplynutí určenej lehoty utajenia utajovanej písomnosti, je túto potrebné 
neodkladne preevidovať do registratúrneho denníka spôsobom podľa vyhlášky. Pojem 
neodkladne je potrebné chápať tak, že ide o veľmi krátku lehotu, ktorou je mienené 
bezodkladné, nemeškajúce, bezprostredné či okamžité konanie smerujúce k splneniu povinnosti 
či k vykonaniu právneho úkonu alebo iného prejavu vôle, pričom doba trvania lehoty bude 
závisieť od okolností konkrétneho prípadu.  

Ak utajovaná písomnosť nebola vybavená do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka, preevidovanie vykoná poverená osoba spôsobom podľa vyhlášky. Vyhláška v tomto 
prípade neustanovuje lehotu vykonania preevidovania utajovanej písomnosti.  

K otázkam 3 až 5 uvádzame, že vedúci poveruje oprávnenú osobu, prípadne ďalšie osoby 
vedením protokolu utajovaných písomností spôsobom podľa prílohy č. 7 vyhlášky, pričom na 
ľavej vnútornej strane obalu protokolu utajovaných písomností sa uvádza meno, priezvisko 
a podpis oprávnenej osoby (príp. ďalších osôb) a dátum, meno, priezvisko, funkcia a podpis 
vedúceho. Formu, ako aj spôsob vykonania poverenia oprávnenej osoby, príp. ďalších osôb 
vedením protokolu utajovaných písomností ustanovuje vyhláška. V prípade väčšieho počtu 
poverených osôb možno uplatniť postup, ktorý uvádzate v žiadosti.  

Pri zmene vedúceho alebo poverenej osoby sa ustanovuje komisia zložená najmenej 
z dvoch oprávnených osôb, ktorá zabezpečí odovzdanie a prijatie všetkých utajovaných 
písomností a administratívnych pomôcok pridelených vedúcemu alebo poverenej osobe 
novému vedúcemu alebo novej poverenej osobe. Uvedený postup je potrebné dodržať aj pri 
zmene ďalšej osoby poverenej vedením protokolu utajovaných písomností.  

Policajt pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania v rozsahu poverenia 
úkonov vyšetrovania doručuje utajované písomnosti medzi orgánmi činnými v trestnom konaní 
a súdom. Vyhláška upravuje spôsoby potvrdenia príjmu utajovanej písomnosti doručiteľovi, a to 
do doručovacieho zošita, na doručenku, na návratku alebo na utajovanú písomnosť určenú na 
uloženie k protokolu utajovaných písomností, pričom je potrebné dodržať podmienku uvedenú 
v § 2 ods. 9 vyhlášky. Ak policajt prijal na súde utajovanú písomnosť, vyhláška mu neustanovuje 
povinnosť zapísať si ju do doručovacieho zošita alebo zápisníka oprávnenej osoby. Policajt 
(oprávnená osoba) má však povinnosť utajovanú písomnosť chrániť spôsobom, aby nedošlo 
k neoprávnenej manipulácii.  

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.  

 


