
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dňom 01.01.2020 nadobudne účinnosť Vyhláška NBÚ č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len Vyhl. č. 48/2019). 
Podľa § 2 ods. 12 cit. vyhlášky vedúci upraví podrobnosti aj o manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami, ktorými je najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem a iné, pričom ak táto 
vyhláška neustanovuje inak, na manipuláciu s utajovaným registratúrnym záznamom a so 
spisom sa vzťahujú osobitné predpisy – Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. a Vyhláška MV SR 
č. 410/2015 Z. z. (ďalej len Vyhl. 410/2015). 

V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že pre súdy pri práci so súdnymi spismi platí 
záväzná Vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Správnom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, 
krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy (ďalej len Vyhl. č. 543/2005). 

(Ďalej sú v žiadosti uvedené základné body, v ktorých sú spomenuté vyhlášky, a to vyhláška 
MV SR č. 410/2015 Z. z. a vyhláška MS SR č. 543/2005 Z. z. v rozpore.) 

Aj keď formálne náležitosti prezentačnej pečiatky, spisového obalu a obsahu spisu by bolo 
možné zosúladiť prípadnou kombináciou povinných náležitostí predpísaných obomi vyššie 
citovanými vyhláškami tak, aby nedošlo k porušeniu Vyhl. č. 48/2019, vo vzťahu k forme 
náležitostí registratúrneho denníka, spôsobu manipulácie so spisom, najmä jeho preevidovania, 
vzhľadom na vyššie uvedené rozpory, nie je možné nájsť riešenie, ktoré by do budúcna 
nepredstavovalo porušenie záväzne právnych predpisov, najmä vo vzťahu k vyhl. č. 48/2019. 

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľuje požiadať o metodické usmernenie k uvedeným 
rozporom pri príprave interného predpisu s tým, že opäť poukazujem na skutočnosť, že pre výkon 
administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva sa uplatňuje v prvom rade 
vyhláška č. 543/2005 Z. z. ako leg specialis. 

Z dôvodu časovej tiesne si Vás dovoľujem požiadať o vybavenie tejto žiadosti v čo najkratšom 
možnom termíne.“ 

  
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. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. 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.  

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 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.“), ak táto vyhláška neustanovuje inak, na manipuláciu s utajovaným 
registratúrnym záznamom, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie elektronický utajovaný 
registratúrny záznam a neelektronický utajovaný registratúrny záznam a so spisom sa vzťahujú 
osobitné predpisy.6) Pričom poznámka pod čiarou 6 odkazuje na vyhlášku Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu 
správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. 



Podľa § 2 ods. 10 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje 
dlhodobé utajenie, sa na konci kalendárneho roka neuzatvára. Na evidenciu spisov podľa 
predchádzajúcej vety sa ďalej vzťahujú ustanovenia ako na registratúrny denník. 

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 nie je 
ustanovené inak. 

Základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov 
súdu vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu pri výkone súdnictva a pri správe súdu, 
náhradu nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní, niektoré postupy súdov pri 
vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane výkonu niektorých 
rozhodnutí v týchto konaniach, postup notára pri vykonávaní úkonov v konaní o dedičstve, výkon 
administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva a správe súdu upravuje 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 543/2005 Z. z.“) 

Podľa § 258 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia 
osobitných predpisov; pri vybavovaní súdnej agendy týkajúcej sa utajovaných skutočností 
sa postupuje podľa týchto predpisov86). Pričom poznámka pod čiarou 86 odkazuje na zákon 
č. 215/2004 Z. z. a vyhlášku o administratívnej bezpečnosti. 

 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na manipuláciu s utajovaným registratúrnym záznamom a so spisom sa vzťahujú osobitné 
predpisy (§ 2 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.), ktoré vyhláška konkretizuje v poznámke pod 
čiarou. S poukazom na legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámka 
pod čiarou nie je súčasťou právneho predpisu, ale má len informatívnu hodnotu, ako aj na 
ustanovenie § 258 vyhlášky č. 543/2005 Z. z., možno uviesť, že takýmto osobitným predpisom 
je aj vyhláška č. 543/2005 Z. z., ktorá okrem iného upravuje prijímanie a evidenciu podaní, 
tvorbu, obsah a obeh spisov.  

Na základe uvedeného sa vyhláška č. 48/2019 Z. z., na uvedené prípady aplikuje rovnako, 
s tým že údaje:  

 súdneho registra podľa § 148 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. (nahrádzajúceho registratúrny 
denník podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.),  

 podacej pečiatky podľa  § 136 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. (nahrádzajúcej prezentačnú 
pečiatku podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.),  

 spisovej značky podľa § 170 ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. (nahrádzajúcej číslo spisu podľa 
§ 11 ods. 9 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.), 

 spisového obalu podľa § 169 ods. 2 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. a  

 spisového prehľadu podľa § 177 ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. (nahrádzajúcich obsah 
spisu podľa § 11 ods. 6 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.)  



sa doplnia o údaje požadované vyhláškou č. 48/2019 Z. z. (napríklad stupeň utajenia a jeho 
zmena alebo zrušenie, počet listov atď.) a takto upravené sa môžu používať pre zaznamenanie 
manipulácie s utajovanými registratúrnymi záznamami.  

Zároveň je potrebné uviesť, že nakoľko nevybavené spisy evidované v súdnom registri sa na 
konci kalendárneho roka nepreevidovávajú do nasledujúceho kalendárneho roka, ale spisová 
značka sa zachováva pre uvedenú vec až do jej skončenia (§ 156 ods. 1 a § 170 ods. 5 vyhlášky 
č. 543/2005 Z. z.), sa súdny register má viesť ako evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje 
dlhodobé utajenie (§ 2 ods. 10 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.).  

Na doplnenie ohľadom samotnej evidencie utajovaných registratúrnych záznamov ešte 
uvádzame, že s poukazom na ustanovenie § 258 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. v spojení s § 9 ods. 1 
vyhlášky č. 48/2019 Z. z. sa každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je na súdoch a ich 
organizačných útvaroch vytvorený alebo im je doručený, musí evidovať v protokole a až 
následne v súdnom registri alebo v spise.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


