
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Vo veci zabezpečenia úloh v oblasti administratívnej bezpečnosti si Vás dovoľujeme 
požiadať o usmernenie, či je možné v rámci organizácie (MPSVR SR) viesť paralelne dva protokoly 
utajovaných písomností pre rovnaký stupeň utajenia (vyhradené) rôznymi osobami.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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.“) 
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. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 
Z. z.“) administratívnou pomôckou je protokol utajovaných písomností príslušného stupňa 
utajenia (ďalej len „protokol utajovaných písomností“), v ktorom sa evidujú utajované 
písomnosti a ktorý obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 1; vedenie protokolu utajovaných 
písomností v elektronickej podobe musí byť zabezpečené pred neoprávneným zásahom do 
vedenej evidencie a preukázateľným spôsobom sa musia zaznamenávať všetky zmeny vo 
vedenej evidencii vrátane zaznamenania osoby, ktorá prijala utajovanú písomnosť na vybavenie, 
alebo osoby, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu utajovaných písomností pri 
vytváraní vlastnej utajovanej písomnosti. 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. každá utajovaná písomnosť, ktorá bola vytvorená 
v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich organizačnej zložke 
alebo im je doručená, eviduje sa zapísaním v protokole utajovaných písomností alebo v zbernom 
spise. Protokol utajovaných písomností sa používa jeden kalendárny rok. Ak nebola v priebehu 
roka v protokole utajovaných písomností zaevidovaná žiadna utajovaná písomnosť, môže sa po 
uzatvorení na konci kalendárneho roka podľa odseku 12 používať v nasledujúcom kalendárnom 
roku. Protokol utajovaných písomností vedie oprávnená osoba písomne poverená vedúcim na 
vedenie protokolu utajovaných písomností (ďalej len „poverená osoba“) 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. Utajované 
písomnosti stupňa utajenia Prísne tajné sa evidujú samostatne. Utajované písomnosti stupňa 
utajenia Tajné, Dôverné a Vyhradené sa môžu evidovať spoločne. Stupeň utajenia alebo zmena 
stupňa utajenia utajovanej písomnosti sa v spoločnom protokole utajovaných písomností 
vyznačí skratkou v stĺpci č. 1; v zbernom spise v stĺpci pod poradové číslo. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností ustanovujú, 
že vedúci, ktorým je v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky na účely zákona č. 215/2004 Z. z. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti.  

Vyhláška č. 453/2007 Z. z. ustanovuje systém (administratívnych) opatrení, ktorých cieľom 
je ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, 
rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo pri inej manipulácií.  

Vo vzťahu k protokolu utajovaných písomností ustanovuje vyhláška č. 453/2007 Z. z. len 
obsahové náležitosti a spôsob jeho vedenia a evidovania utajovaných písomností v ňom. 
Vyhláška č. 453/2007 Z. z. však ďalej neustanovuje, akým spôsobom sa má v rámci organizačnej 



štruktúry štátneho orgánu zaviesť systém evidencie utajovaných písomností prostredníctvom 
protokolov utajovaných písomností.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je na vedúcom štátneho orgánu, aby rozhodol o 
evidovaní utajovaných písomností prostredníctvom jedného alebo viacerých protokolov 
utajovaných písomností. Je však potrebné, aby pre každý protokol utajovaných písomností bola 
vedúcim určená spisová značka z dôvodu zabezpečenia jednoznačnej identifikácie evidovaných 
utajovaných písomností. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


