
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Na základe predchádzajúcej telefonickej konzultácie sa na Vás obraciam týmto spôsobom 
s otázkami ohľadom novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti účinnej od 1.1.2020. Mal by 
som záujem o prezentáciu / konzultáciu ohľadom novej vyhlášky, konkrétne nových požiadaviek, 
ktoré vyžaduje nová vyhláška vo vzťahu k podnikateľom. Bolo by také niečo prosím možné, či už 
osobne alebo verejne v nadväznosti aj na informáciu, ktorú som našiel na Vašej web stránke? 

Konkrétne by ma zaujímalo najmä akým spôsob treba upraviť protokol utajovaných 
skutočností a ostatné administratívne pomôcky, aby zodpovedali novým požiadavkám. Budú 
dostupné nejaké vzory administratívnych pomôcok ako tomu bolo v minulosti? Na Vašej web 
stránke je zverejnený „VZOR REGISTRATÚRNEHO PORIADKU pre orgány verejnej moci...“. Nie je 
mi však z toho jasné, či a v akom rozsahu sa to vzťahuje aj na podnikateľov. Nová vyhláška bude 
platná od 1.1.2020 a bude sa teda týkať všetkých nových US. Sú však potrebné nejaké 
zmeny/úpravy na existujúcich US a evidenciách, ktoré je potrebné vykonať do konca roka? 
Uvedomujem si, že moje otázky sú pomerne komplexné. Veľmi rád sa prispôsobím v akejkoľvek 
forme ďalšej komunikácie – osobnej, telefonickej, ale aj písomnej, ako to pre Vás bude 
najjednoduchšie.“ 

 
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“). 

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 bude upravená vyhláškou 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 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach, ktorými predovšetkým sú: 
a) 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, 

 b)  osobitná evidencia určená na evidovanie utajovaných skutočností stupňa utajenia 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO RESTRICTED (ďalej len "osobitná evidencia"), 

 c)  poznámkový zošit na vyhotovovanie výpisov a na prácu s utajovanými skutočnosťami 
označený pre príslušný stupeň utajenia (ďalej len "poznámkový zošit"), 

 d)  evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie; takouto evidenciou je aj 
evidencia bezpečnostných spisov podľa § 33 zákona, 

 e)  evidencia, v ktorej sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče. 

Podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. administratívne pomôcky sa evidujú v knihe 
administratívnych pomôcok. Jednotlivé listy knihy administratívnych pomôcok a listy 
administratívnych pomôcok sa očíslujú. Knihu administratívnych pomôcok a administratívnu 
pomôcku tvorí obal, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou, a ktorý obsahuje aspoň názov 



štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa § 6 ods. 8 
zákona, alebo inej právnickej osoby alebo ich organizačnej zložky, ďalej názov knihy 
administratívnych pomôcok alebo administratívnej pomôcky a evidenčné číslo; ak je 
administratívna pomôcka vedená v elektronickej podobe, obal sa nevyhotovuje a tieto údaje 
elektronická administratívna pomôcka preukázateľne zaznamenáva. 

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. na obale protokolu sa uvádzajú stupne utajenia 
utajovaných registratúrnych záznamov, pre ktoré je určený; to sa primerane vzťahuje aj na 
elektronickú administratívnu pomôcku. 

Podľa § 37 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. kniha administratívnych pomôcok evidovaná 
a vedená podľa doterajších predpisov sa považuje za knihu administratívnych pomôcok, ak spĺňa 
požiadavky podľa § 2 ods. 5. 

 Podľa § 37 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované písomnosti vytvorené podľa ustanovení 
doterajších predpisov sa považujú za neelektronické utajované registratúrne záznamy podľa 
tejto vyhlášky; na ich vyraďovanie sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky. 

 Podľa § 37 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zberný spis založený podľa ustanovení doterajších 
predpisov, ktorý nie je uzavretý k 31. decembru 2019, sa považuje za spis podľa tejto vyhlášky, 
ak je zaevidovaný v registratúrnom denníku; na vyraďovanie zberných spisov, ktoré sú 
uzatvorené do 31. decembra 2019, sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na webovom sídle úradu bol 31.12.2019 zverejnený informatívny vzor registratúrneho 
poriadku upravujúceho manipuláciu s utajovanými skutočnosťami určeného pre podnikateľov. 
Súčasťou uvedeného registratúrneho poriadku sú i vzory administratívnych pomôcok a vzor 
utajovaného registratúrneho záznamu. Tento informatívny vzor má slúžiť pre odbornú verejnosť 
a najmä vedúceho ako návod/pomôcka pri nastavovaní podmienok administratívnej 
bezpečnosti podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. vo svojich podmienkach.   

V súlade s prechodnými ustanoveniami novej právnej úpravy sa utajované písomnosti 
vytvorené do 31.12.2019 stávajú neelektronickými utajovanými registratúrnymi záznamami. 
Z uvedeného vyplýva, že nie je nutné pôvodné náležitosti utajovanej písomnosti zmeniť/doplniť 
novými formálnymi náležitosťami (napríklad sa nevyžaduje doplniť stupeň utajenia na každej 
strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho prílohy v hornej a dolnej časti alebo rovnako 
ani číslo utajovaného registratúrneho záznamu na každej strane). Obdobne je to pri 
neuzavretých zberných spisoch k 31.12.2019, ktoré po 01.01.2020 sa stávajú spismi, ale musia 
byť zaevidované v registratúrnom denníku.  

Riešenie prechodu administratívnych pomôcok už nie je až také jednoznačné a nie je možné 
postup generalizovať. Kniha administratívnych pomôcok je upravená v prechodných 
ustanoveniach rovnako ako utajovaná písomnosť a zberný spis, čiže môže sa používať i naďalej 
lebo požiadavky kladené novou právnou úpravou na jej vedenie sa zredukovali a každá kniha 
administratívnych pomôcok spĺňajúca požiadavky predchádzajúcej právnej úpravy automaticky 
spĺňa i požiadavky novej právnej úpravy. V prípade administratívnych pomôcok môžeme tiež vo 
všeobecnosti konštatovať, že všetky administratívne pomôcky vedené podľa predchádzajúcej 
právnej úpravy spĺňajú požiadavky novej právnej úpravy ohľadom ich (1) evidencie v knihe 
administratívnych pomôcok, (2) číslovania strán, (3) náležitostí uvedených na ich obale. 
Administratívne pomôcky zavedené podľa vyhlášky č. 453/2007 Z. z. sa teda môžu používať 
i naďalej, ak obsahujú (4) evidenčné údaje o utajovaných skutočnostiach, ktoré vyžaduje nová 
právna úprava.  

V prípade vedenia protokolu a evidencie písomnosti, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé 
utajenie, sú zmeny natoľko zásadne, že odporúčame od 01.01.2020 zaviesť nový protokol a novú 
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evidenciu spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie v súlade s novou právnou 
úpravou. Ostatné administratívne pomôcky (napríklad doručovací zošit, zápisník oprávnenej 
osoby atď.) je potrebné posúdiť individuálne v intenciách vysvetlených vyššie.  

Bližšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovom sídle úradu. Odborné 
stanoviská, ktoré úrad poskytol vo vzťahu k administratívnej bezpečnosti sú tiež uverejnené na 
webovom sídle úradu. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.  

 
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. 
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