
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som Vás požiadať o stanovisko k otázkam: 

 1. Na základe novej vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o administratívnej bezpečnosti US a vašej prezentácie som pochopil, že síce v našej spoločnosti 

máme zavedený systém elektronickej evidencie neutajovaných záznamov v aplikácií Správa 

registratúry a archívu, ale od 01.01.2020 môžeme aj napriek uvedeným skutočnostiam využívať 

len "papierový neelektronický" spôsob evidencie US v doručovacom zošite a registratúrnom 

denníku a neporušíme tým uvedenú vyhlášku. 

 2. Ak by sme sa rozhodli využívať elektronickú evidenciu US, môžeme si už v existujúcej 

elektronickej evidencie neutajovaných záznamov (Správa registratúry a archívu) vytvoriť zvlášť 

modul len pre utajované skutočnosti, kde by samostatné číslovanie nenadväzovalo na číslovanie 

neutajovaných záznamov ? alebo je to skôr otázka na MV SR ?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 

a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len 

"úrad") 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 o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

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 sú upravené 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 písm. a) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 

v administratívnych pomôckach, ktorým je aj 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 služieb7) 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. 

Podľa § 2 ods. 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. všetky zápisy do knihy administratívnych 

pomôcok, administratívnych pomôcok, s výnimkou poznámkového zošita sa vykonávajú 

najmenej v rozsahu náležitostí ustanovených touto vyhláškou v chronologicko-numerickom 

poradí. Zápisy do knihy administratívnych pomôcok vedenej v listinnej podobe a 

administratívnych pomôcok vedených v listinnej podobe sa vykonávajú tak, že je zabezpečená 

trvalosť písma. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vyhláška č. 48/2019 Z. z. neustanovuje povinnosť využívať na subjekte listinnú alebo 

elektronickú formu vedenia evidencie utajovaných skutočností a rozhodnutie o forme ich 



vedenia je ponechané plne do kompetencie vedúceho s ohľadom na vlastné možnosti 

a podmienky. 

Ak sa vedúci rozhodne nevyužívať na zabezpečenie evidencie utajovaných skutočností v jeho 

podmienkach zavedený „systém elektronickej evidencie neutajovaných záznamov v aplikácii 

Správa registratúry a archívu“, ale namiesto toho budú tieto utajované skutočnosti evidované 

v listinne vedenom protokole a v listinne vedenom registratúrnom denníku, nejedná sa 

o porušenie vyhlášky č. 48/2019 Z. z.  

V prípade, že na evidovanie utajovaných skutočností sa bude využívať elektronicky vedený 

protokol a takto vedený registratúrny denník, ktorý je určený aj pre evidovanie neutajovaných 

registratúrnych záznamov, je subjekt tatko vedené evidencie povinný doplniť o údaje 

požadované vyhláškou č. 48/2019 Z. z. (napríklad stupeň utajenia, atď.). Zároveň vyhláška č. 

48/2019 Z. z. v takom prípade neustanovuje povinnosť pre utajované skutočnosti vytvoriť 

osobitný rad čísiel so začiatkom od čísla jedna, odporúčame však minimálne zabezpečiť možnosť 

ich samostatného zobrazovania napríklad “filtrovaním“.  

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. 


