
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Keďže neelektronické utajované registratúrne záznamy podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. nesmú 
ostať nezaradené do spisov, tak aj spravodajské informácie u ktorých pôvodca požaduje vrátenie, 
sú takýmto spôsobom evidované. Po vrátení URZ pôvodcovi zostáva v registratúre založený spisový 
obal ako aj obsah spisu, kde je minimálne zaznamenaná jedna utajovaná písomnosť. Spisový obal 
a obsah spisu je označený stupňom utajenia podľa toho, aké písomnosti v ňom boli evidované. Po 
uzatvorení však zostáva bez písomností (všetky sú vrátené pôvodcovi). 

Aký postup zvoliť, pri ich ďalšej manipulácii? Môže prísť k zrušeniu stupňa utajenia a za akých 
podmienok?“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Podľa § 2 písm. a) zákona je utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom 
utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred 
vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo 
odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré 
ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

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 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 § 2 ods. 2 vyhlášky 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. 

V poznámke pod čiarou sa ako osobitný predpis uvádza vyhláška 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 vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy 
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa na utajovanom registratúrnom 
zázname označuje spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona červenou farbou slovami Prísne tajné, Tajné, 
Dôverné alebo Vyhradené na každej strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho prílohy 
v hornej a dolnej časti. Označenie stupňa utajenia sa pri elektronickom utajovanom registratúrnom 
zázname vykoná tak, že je možné ho jednoznačne identifikovať bez nutnosti oboznámenia sa 
s obsahom elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 

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. 



 Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia podľa odseku 
1 písm. b) pôvodca utajovanej skutočnosti preukázateľne oznámi všetkým adresátom, ktorým je 
doručená. Oznámenie pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia sa 
uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou. 

 Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak utajovanej skutočnosti uplynie určená lehota 
utajenia alebo je stupeň utajenia zmenený alebo zrušený, vyznačí sa to neodkladne 
v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) a zároveň na utajovanej 
skutočnosti tak, že je zrejmý pôvodný stupeň utajenia. Ak je zmenený stupeň utajenia, vyznačí sa 
nový stupeň utajenia v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) a zároveň 
na utajovanej skutočnosti. Zmena alebo zrušenie stupňa utajenia spisu sa vyznačí v registratúrnom 
denníku. 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované registratúrne záznamy a registratúrne 
záznamy, ktoré súvisia s vybavovaním tej istej veci, sa spravidla evidujú v jednom spise. 

 Podľa § 12 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. o zaradení utajovaného registratúrneho záznamu do 
už existujúceho spisu alebo o otvorení nového spisu rozhodne spracovateľ, ak vedúci neustanoví 
inak. 

 Podľa § 12 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak je v spise evidovaný utajovaný registratúrny 
záznam, spis sa označí stupňom utajenia tohto utajovaného registratúrneho záznamu. Ak sú v spise 
evidované utajované registratúrne záznamy rôzneho stupňa utajenia, označí sa spis stupňom 
utajenia utajovaného registratúrneho záznamu označeného najvyšším stupňom utajenia. Stupeň 
utajenia, ktorým sa označí spis, sa vyznačí v registratúrnom denníku. 

 Podľa § 12 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. v obsahu spisu podľa osobitného predpisu, v ktorom 
sa eviduje utajovaný registratúrny záznam, sa doplní skratka stupňa utajenia utajovaného 
registratúrneho záznamu, počet listov a počet exemplárov. Utajovaný registratúrny záznam, ktorý 
je podnetom na otvorenie spisu, sa po zaevidovaní do registratúrneho denníka zaeviduje aj do 
obsahu spisu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V legálnej definícii utajovanej skutočnosti sú implicitne obsiahnuté dve podmienky, materiálna 
a formálna. Na to, aby určitá skutočnosť (napríklad spisový obal a obsah spisu) mohla byť určená 
pôvodcom za utajovanú, musia byť obidve podmienky splnené kumulatívne. Materiálne je 
utajovaná skutočnosť vymedzená tak, že utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená 
pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť 
pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo 
odcudzením. Formálna podmienka vychádza z požiadavky, že utajovaná skutočnosť môže vzniknúť 
len v oblastiach, ktoré ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením a musí byť vymedzená 
a zaradená do zoznamu utajovaných skutočností. Pôvodcom utajovanej skutočnosti v podmienkach 
Slovenskej republiky môžu byť len štátne orgány. 

Spis sa skladá zo spisového obalu, registratúrnych záznamov a z obsahu spisu. Spisový obal je 
neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu 
s prílohami a obsah spisu. Obsah spisu je neoddeliteľnou súčasťou spisu a evidujú sa v ňom 
registratúrne záznamy patriace do spisu. Ak je do spisu zaradený utajovaný registratúrny záznam, 
spis sa označí stupňom utajenia tohto utajovaného registratúrneho záznamu.  

Ak vyplnený spisový obal a obsah spisu spĺňajú formálne a materiálne podmienky na utajenie 
a vedúci ich ako utajované určil v zozname utajovaných skutočností, potom sú utajovanou 
skutočnosťou a spôsob označenia stupňa utajenia a jeho zrušenie sa má vykonať rovnako ako 
na utajovanom registratúrnom zázname, teda podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019  Z. z.   

V ostatných prípadoch spisový obal a obsah spisu, na ktorých je uvedený stupeň utajenia, nie 
sú utajovanou skutočnosťou a spôsob ďalšej manipulácie s nimi nie je ustanovený právnymi 
predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností. S ohľadom na túto skutočnosť, 



odporúčame, aby označenie stupňa utajenia spisu, v ktorom boli evidované utajované registratúrne 
záznamy a tieto takýto spis už neobsahuje, bolo preškrtnuté a ďalšia manipulácia s ním bola 
zabezpečená v súlade s pravidlami správy bežnej (neutajovanej) registratúry. Na takéto 
preškrtnutie označenia stupňa utajenia na spise sa nevzťahujú postupy zmeny a zrušenia stupňa 
utajenia ustanovené v § 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


