
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V § 5 ods. 2 vyhláška č. 48/2019 Z. z. hovorí: "Ak pôvodca utajovanej skutočnosti určí lehotu 
utajenia podľa § 4 ods. 2 slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, uplynutie tejto lehoty 
neodkladne a preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je doručená." V § 4 odsek 2 sa 
uvádza: „...pri lehote utajenia napríklad slovami "Utajovať do........" a vyznačením presného 
dátumu v tvare "deň, mesiac, rok"....“.  

Chápem správne, že ak mi 31.12.2019 uplynula lehota utajenia nejakých písomností, nestačí 
si ju po uplynutí konkrétneho dátumu len odtajniť, ale musím písomne oznámiť všetkým 
adresátom, že na konkrétnych  písomnostiach uplynula lehota utajenia a z toho dôvodu bol 
stupeň utajenia na písomnosti zrušený?  

Taktiež, podkladom pre založenie takéhoto spisu v ktorom bola lehota utajenia 31.12.2019 
bola písomnosť nadriadeného orgánu, takže musím počkať s odtajnením keď mi pôvodca 
uvedenej písomnosti oznámi, že stupeň utajenia zrušil z dôvodu uplynutia lehoty utajenia?“ 

 
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“). 

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 od 01.01.2020 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 § 4 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť 
o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie, a to najmä o lehote utajenia podľa 
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona a o rozsahu a spôsobe distribúcie. 

Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.  osobitné požiadavky alebo obmedzenia 
manipulácie sa uvedú na prvej strane utajovaného registratúrneho záznamu spravidla pod 
označenie stupňa utajenia a na utajovanom predmete a utajovanom hmotnom nosiči na 
opisnom štítku alebo na obale; pri lehote utajenia napríklad slovami "Utajovať do ........" a 
vyznačením presného dátumu v tvare "deň, mesiac, rok" alebo slovným vyjadrením konkrétnej 
udalosti, napríklad slovami "Do vykonania domovej prehliadky", pri spôsobe distribúcie 
napríklad slovami "Po využití vrátiť pôvodcovi", "Distribuovať len v listinnej podobe", 
"Netransformovať do elektronickej podoby". 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 z. z. stupeň utajenia sa zmení alebo zruší 
a) uplynutím určenej lehoty utajenia alebo  
b) na základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa 

utajenia; pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť aj o zmene alebo zrušení stupňa 
utajenia časti utajovanej skutočnosti. 

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak pôvodca utajovanej skutočnosti určí lehotu 
utajenia podľa § 4 ods. 2 slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, uplynutie tejto lehoty 
neodkladne a preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je doručená. 

 
 
 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe odporúčaní z aplikačnej praxe, sa právny predpis vo veci zmeny a zrušenia stupňa 
utajenia uplynutím určenej lehoty utajenia doplnil o povinnosť oznámiť všetkým adresátom 
uplynutie lehoty utajenia v prípadoch viažucich sa na slovne vyjadrenú konkrétnu udalosť. Za 
účelom správneho pochopenia a aplikácie právneho predpisu v tejto veci je potrebné uviesť 
obidva postupy v prípadoch, ak je lehota utajenia 
1. vyjadrená presným dátumom  v tvare „deň, mesiac, rok“, napríklad „UTAJOVAŤ DO 

31.12.2019“ alebo 
2. uvedená slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, napríklad „UTAJOVAŤ DO VYKONANIA 

DOMOVEJ PREHLIADKY“, „UTAJOVAŤ DO POVERENIA VÝKONOM FUNKCIE VEĽVYSLANCA“.  

V prvom prípade, tzn. ak je lehota utajenia vyjadrená presným dátumom, je všetkým 
adresátom utajovanej skutočnosti hneď zrejmé, kedy presne nastane moment zmeny alebo 
zrušenia stupňa utajenia a z uvedeného dôvodu nie je potrebné oznámiť všetkým adresátom 
uplynutie lehoty utajenia. 

Procesná zmena sa týka len druhého prípadu, nakoľko adresáti sa nemajú ako dozvedieť, 
kedy udalosť uvedená v lehote utajenia nastala. Z uvedeného dôvodu sa ustanovila povinnosť 
oznámiť všetkým adresátom uplynutie lehoty utajenia v prípadoch viažucich sa na slovne 
vyjadrenú konkrétnu udalosť (napríklad domová prehliadka bola vykonaná alebo bolo 
rozhodnuté o poverení na výkon funkcie veľvyslanca).  

Ak lehota utajenia na utajovanom registratúrnom zázname zmienenom vo Vašej žiadosti bola 
vyjadrená presným dátumom (31.12.2019), uplatňuje sa postup podľa prvého bodu, čiže 
nevyžaduje sa oznámenie o uplynutí lehoty utajenia. Ak takýto záznam zároveň určuje utajenie 
spisu, môže sa zmeniť alebo zrušiť stupeň utajenia celého spisu.  

 
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. 

 


