
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcem sa touto cestou opýtať, či môžeme prvým neutajovaným registratúrnym záznamom 
otvoriť spis dlhodobého utajenia, keďže v priebehu niekoľkých dní sa do spisu dlhodobého 
utajenia vloží postupne aj utajovaný registratúrny záznam (URZ). Po tomto vložení URZ sa stupeň 
utajenia vyznačí dodatočne.  

V zmysle čl. 18 ods. 2 NMV 195/2019, nakoľko prvý záznam do spisu býva spravidla Žiadosť 
o EZS, ktorá je neutajovaná. Čiže, či by sa mohlo v spisoch dlhodobo utajovaných začať aj 
s neutajovaným registratúrnym záznamom a v priebehu niekoľkých dní, ak príde ten utajovaný 
registratúrny záznam sa ten spis dlhodobého utajenia dodatočne utají tak, ako to pojednáva čl. 
18 ods. 2 NMV 195/2019. Alebo treba striktne pre založenie spisu dlhodobého utajenia začínať 
spis utajovaným registratúrnym záznamom, ide hlavne o objektové zväzky. Ak by sa tak malo 
stať, tak potom by to bolo dvojité evidovanie. Najprv do neutajovaného spisu a keď príde prvý 
utajovaný registratúrny záznam, ktorý by bol podnetom na otvorenie spisu dlhodobého utajenia, 
potom by bolo potrebné neutajovaný spis následne preevidovať z registratúrneho denníka do 
dlhodobej evidencie. Týmto spôsobom by sa len skomplikovala celá procedúra EDUS-u.  

Po mnohých konzultáciách na základných útvaroch by bolo prijateľné, že už prvým 
neutajovaným registratúrnym záznamom by sa mohol otvoriť spis dlhodobého utajenia a po 
príchode URZ sa celý spis následne utají. Čiže prvý záznam v obsahu spisu by bola neutajovaná 
žiadosť a druhý záznam v poradí by bol utajovaný registratúrny záznam.“ 

 
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.  

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhlášky č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia, ktorou sa na účely tejto vyhlášky 
rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, prenášanie, 
rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie s utajovanou skutočnosťou sa 
zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia sa  
s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu ich 
vykonania. Na oboznamovanie sa vzťahuje § 15. 

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.6) Osobitnými predpismi uvedenými v poznámke pod 
čiarou č. 6 sú:  



- 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 v znení vyhlášky 
č.  49/2019 Z. z. (ďalej len „ vyhláška č. 410/2015 Z. z.“). 

V zmysle § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. je evidencia spisov, ktorých charakter 
vyžaduje dlhodobé utajenie jednou z administratívnych pomôcok, v ktorých sa zabezpečuje 
manipulácia. 

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 § 2 ods. 19 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spis je registratúrny záznam alebo súbor 
registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci. 

Podľa § 11 ods. 12 vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ak bude nasledujúci kalendárny rok prijatý 
alebo vytvorený nový registratúrny záznam patriaci do spisu z predchádzajúceho roka, spis 
dostáva nové číslo a nový spisový obal, do ktorého sa vloží tlačivo „Obsah spisu“ a spis 
z predchádzajúceho roka. Nové číslo spisu sa môže vyznačiť aj na pôvodnom spisovom obale. Pri 
evidovaní ďalšieho registratúrneho záznamu v novom kalendárnom roku sa v obsahu spisu 
pokračuje nasledujúcim poradovým číslom. V registratúrnom denníku sa vyznačí aj číslo spisu 
z predchádzajúceho roka. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Metodické usmernenie vydané pre Váš subjekt pod č. 02378/2020/ORD-002 zo 
dňa 17.02.2020 uvádza nasledovné: 

Vychádzajúc z citovaných ustanovení právnych predpisov prostredníctvom evidencie 
spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie sa zabezpečuje manipulácia s utajovanými 
skutočnosťami a (ako vyplýva z jej názvu) slúži na evidenciu: 

- spisu, v ktorom už je zaradený minimálne jeden utajovaný registratúrny záznam a jeho 
charakter vyžaduje dlhodobé utajenie alebo 

- utajovaného registratúrneho záznamu, ktorý bude podnetom na otvorenie spisu, ktorého 
charakter vyžaduje dlhodobé utajenie.  

Z uvedených dôvodov zastávame názor, že v tejto evidencii sa má evidovať spis, ktorý 
obsahuje aspoň jeden utajovaný registratúrny záznam.  

Na základe citovaného metodického usmernenia nie je teda možné vytvoriť spis, ktorého 
charakter vyžaduje dlhodobé utajenie na základe neutajovaného podnetu (neutajovaného 
registratúrneho záznamu), nakoľko nie je splnená podmienka nutnosti jeho utajenia. Existujúci 
spis (napríklad spis neutajovaný alebo utajovaný, ale neevidovaný v evidencii spisov, ktorých 
charakter vyžaduje dlhodobé utajenie) sa môže zaradiť do evidencie spisov, ktorých charakter 
vyžaduje dlhodobé utajenie až v prípade, že do spisu sa zaradí utajovaný registratúrny záznam 
a charakter spisu bude vyžadovať dlhodobé utajenie. 

Zároveň Vám odporúčame na preevidovanie spisu (z predchádzajúcej evidenčnej pomôcky 
do evidencie spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie) primerane použiť postup 
upravujúci prechod spisu v rámci kalendárnych rokov (§ 11 ods. 12 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.) 

 



IV. POUČENIE 

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


