
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie k nasledujúcim otázkam:  

1. Ak sú v spise evidované utajované registratúrne záznamy, ale fyzicky sa tam nenachádzajú 
(napríklad boli v plnom rozsahu odstúpené inému adresátovi), zostáva tento spis označený stupňom 
utajenia alebo je možné stupeň utajenia zrušiť? V prípade, že zostane označený stupňom utajenia, 
manipuluje sa s ním ako s utajovanou skutočnosťou príslušného stupňa utajenia napriek tomu, že 
žiadnu konkrétnu utajovanú skutočnosť neobsahuje? 

2. V technickom prostriedku (samostatné zariadenie) vytvárame utajovaný registratúrny 
záznam so všetkými formálnymi náležitosťami, ktorý následne vytlačíme, t. j. vytvoríme 
neelektronický utajovaný registratúrny záznam. V prípade utajovaného registratúrneho záznamu, 
ktorý zostal uložený v technickom prostriedku, sa jedná o ďalší utajovaný registratúrny záznam 
(v tomto prípade elektronický, ktorý by mal mať samostatné číslo), alebo sa jedná o ďalší (v tomto 
prípade elektronický) exemplár utajovaného registratúrneho záznamu (t. j. exemplár č. 1 bude 
v listinnej podobe a exemplár č. 2 v elektronickej podobe)?“  

 
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 § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. opatrenia administratívnej bezpečnosti podľa 
tejto vyhlášky sa nevzťahujú na utajované skutočnosti, s ktorými sa manipuluje na technických 
prostriedkoch podľa zákona a ktoré nie sú evidované pôvodcom registratúry ako registratúrne 
záznamy. 

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)  

V poznámke pod čiarou k bodu č. 6 sa 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 § 9 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je 
vytvorený v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich organizačnej 
zložke alebo im je doručený, sa eviduje v protokole. Utajovaný registratúrny záznam, ktorý je 
podnetom pre otvorenie spisu, sa následne eviduje v registratúrnom denníku tak, že namiesto 
údaja uvedeného v osobitnom predpise sa uvádza poradové číslo záznamu z protokolu, v ktorom je 
evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho jednoznačná identifikácia. Každý 
ďalší utajovaný registratúrny záznam, ktorý súvisí s vybavovaním tej istej veci, sa po zaevidovaní v 
protokole eviduje v rámci spisu. Utajovaný registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu, 
ak v § 33 ods. 3 a § 34 ods. 1 nie je ustanovené inak. 

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. 

Podľa § 21 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. transformáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumie 
vyhotovenie 

a) elektronickej kópie z neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu alebo 
b) neelektronickej kópie z elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 



Podľa § 21 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. na transformáciu elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu sa vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1 a 2. Takto vytvorená neelektronická 
kópia sa označí slovami „kópia č. ...“, pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného elektronického 
utajovaného registratúrneho záznamu a ten, kto ju transformoval, vykoná pevné spojenie podľa § 7 
ods. 4. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1: 

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.  

K otázke č. 2: 

Vyhláška č. 48/2019 Z. z. ustanovuje povinnosť evidovania na obe formy utajovaného 
registratúrneho záznamu, teda jeho elektronickú aj neelektronickú (listinnú) podobu. Výnimku 
z uvedenej povinnosti evidencie tvoria utajované skutočnosti spracovávané a ukladané 
na technických prostriedkoch, ktoré nie sú registratúrnymi záznamami.  

V súlade s pravidlami správy bežnej (neutajovanej) registratúry, je záznam písomná, obrazová, 
zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti organizácie alebo 
bola organizácií doručená. Registratúrny záznam je informácia, ktorú organizácia zaevidovala 
v registratúrnom denníku alebo inej systematicky vedenej evidencii. 

V zmysle dôvodovej správy k vyhláške č. 48/2019 Z. z. sa pod pojmom utajovaná skutočnosť, 
ktorá nie je registratúrnym záznamom, myslí akýkoľvek záznam obsahujúci utajované skutočnosti 
(napríklad utajovaný e-mail), ktorý nie je potrebný pre činnosť pôvodcu registratúry a teda ochrana, 
ktorú mu poskytuje technický prostriedok je postačujúca. 



Nakoľko vo Vašej žiadosti uvádzate, že v technickom prostriedku vytvárate utajovaný 
registratúrny záznam, čiže nie utajovanú skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje výnimka, je povinnosť 
takýto záznam zaevidovať.  

K otázke ohľadom exemplárov a kópií: 

V súlade s pravidlami správy bežnej (neutajovanej) registratúry, majú mať obe formy jedného 
registratúrneho záznamu (elektronická aj neelektronická) totožné (jedno) číslo.  

Za účelom správneho výkladu je však potrebné si dôkladnejšie vysvetliť spôsob vytvárania 
utajovaných skutočností na technickom prostriedku. S ohľadom na znenie Vašej otázky je možné 
utajovanú skutočnosť vytvárať na technickom prostriedku ako 

1. utajovaný záznam, ktorý je len návrhom, šablónou alebo pracovnou verziou utajovaného 
registratúrneho záznamu, v elektronickej podobe nie je potrebný pre činnosť pôvodcu 
registratúry a v registratúrnom denníku sa neeviduje. Na takýto elektronický utajovaný záznam 
sa nevzťahujú opatrenia administratívnej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. a ďalej sa 
s nim manipuluje v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku 
určenými v certifikáte technického prostriedku.  

2. elektronický utajovaný registratúrny záznam. Ak z tohto elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu bol vyhotovený neelektronický utajovaný registratúrny záznam a obe 
formy majú rovnakú právnu účinnosť, jedná sa o rovnopisy (zákon o e-Governmente), ktoré sa 
označia ako dva exempláre (napríklad exemplár č. 1 a 2). V prípade, že novovzniknutá forma 
utajovaného registratúrneho záznamu nemá rovnakú právnu účinnosť ako tá pôvodná forma, 
aplikujú sa ustanovenia o transformácií, čiže vyhotovená neelektronická kópia sa označí slovami 
„kópia č. …“, pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu a zabezpečí sa jej pevné spojenie.  
 
IV. POUČENIE 

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

 


