
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„1. Musí byť označená posledná strana utajovaného registratúrneho záznamu, vychádzajúc 
z ustanovení § 3 a § 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len 
„vyhláška NBÚ č. 48/2019“), stupňom utajenia (v hornej a dolnej časti) a musí byť uvedené číslo 
utajovaného registratúrneho záznamu na tejto strane, ak: 

a) na poslednej strane utajovaného registratúrneho záznamu nie je uvedená žiadna 
informácia (strana je prázdna), 

b) na poslednej strane utajovaného registratúrneho záznamu je uvedená len doložka  
o vypracovaní a rozdeľovník.  

2. Ako postupovať v prípade, ak je potreba vykonať záznam, stanovisko obsahujúce 
utajované skutočnosti na poslednú prázdnu stranu doručeného utajovaného registratúrneho 
záznamu, ktorého posledná strana ale nie je označená stupňom utajenia a nie je na nej uvedené 
číslo utajovaného registratúrneho záznamu? 

Doručený utajovaný registratúrny záznam sa s uvedeným stanoviskom zasiela naspäť 
pôvodcovi utajovaného registratúrneho záznamu. Je možné, na poslednú stranu s uvedeným 
stanoviskom, doplniť stupeň utajenia a číslo utajovaného registratúrneho záznamu pôvodcu? 

3. Z certifikovaného elektronického systému, v ktorom sa nachádzajú utajované 
elektronické informácie, neevidované ako utajované registratúrne záznamy, sa na hmotný nosič 
(CD) uloží (napáli) časť utajovanej informácie. Hmotný nosič sa posiela adresátovi buď ako príloha 
utajovaného registratúrneho záznamu alebo ako utajovaný hmotný nosič z evidencie, v ktorej sa 
evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče. Adresát po určitom čase vráti utajovaný 
hmotný nosič odosielateľovi. Pôvodca vrátené hmotné nosiče nepotrebuje, nakoľko utajované 
skutočnosti z hmotného nosiča sa nachádzajú v elektronickom systéme. 

Môže sa predmetný utajovaný hmotný nosič zničiť mimo vyraďovacieho konania, ako 
„nadbytočný“ resp. „kópia“, alebo treba postupovať v súlade s ods. 7 § 23 vyhlášky NBÚ  
č. 48/2019? 

Je možné vrátený utajovaný hmotný nosič (ako príloha utajovaného registratúrneho záznamu) 
preevidovať, po odpojení od utajovaného registratúrneho záznamu a odstránení informácií na 
ňom uložených, do evidencie, v ktorej sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče, 
s uvedením tejto skutočnosti na utajovanom registratúrnom zázname?“ 

 
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 § 3 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, 
„Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“. 

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. 1 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 48/2019 Z. z. táto vyhláška upravuje 
administratívnu bezpečnosť utajovanej skutočnosti, ktorou sa rozumie registratúrny záznam 
obsahujúci utajovanú skutočnosť v elektronickej podobe (ďalej len „elektronický utajovaný 
registratúrny záznam“) alebo registratúrny záznam obsahujúci utajovanú skutočnosť v listinnej 
podobe (ďalej len „neelektronický utajovaný registratúrny záznam“). 

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. 

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. 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každá utajovaná skutočnosť sa označuje stupňom 
utajenia už pri jej vytváraní. 

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 § 3 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak sa utajovaná skutočnosť skladá z častí rôzneho 
stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Stupeň utajenia časti 
utajovanej skutočnosti sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa 
utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“; 
neutajovaná časť sa vyznačuje slovom „neutajované“ v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“ 
v hranatých zátvorkách. 

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každá utajovaná skutočnosť sa označuje číslom 
utajovanej skutočnosti, ktoré je v štátnom orgáne, u podnikateľa, v inej právnickej osobe alebo 
ich organizačnej zložke jedinečné. 

Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. číslo utajovaného registratúrneho záznamu tvorí 
číslo spisu podľa osobitného predpisu doplnené aspoň o poradové číslo utajovaného 
registratúrneho záznamu v rámci spisu a skratku stupňa utajenia. 

Podľa § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak ďalej nie je ustanovené inak, na prvej 
strane utajovaného registratúrneho záznamu sa uvádzajú náležitosti podľa osobitného predpisu 
okrem priezviska, ktoré sa neuvádza v podmienkach spravodajských služieb, doplnené aspoň o 
číslo podľa § 6 ods. 2, ktoré sa uvádza na každej strane; uvedené sa vzťahuje aj na prílohy. 

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak ďalej nie je ustanovené inak, na prvej 
strane utajovaného registratúrneho záznamu sa uvádzajú náležitosti podľa osobitného predpisu 
okrem priezviska, ktoré sa neuvádza v podmienkach spravodajských služieb, doplnené aspoň  
o stupeň utajenia, ktorý sa uvádza na každej strane; uvedené sa vzťahuje aj na prílohy. 



Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. na vlastnom utajovanom registratúrnom zázname, 
ktorý zostáva v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe alebo v ich 
organizačnej zložke, v ktorej je vytvorený, sa vyznačí počet vytvorených exemplárov s uvedením 
ich adresátov (ďalej len „rozdeľovník“). 

Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovaný predmet a utajovaný hmotný nosič, sa 
eviduje zapísaním v evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e); to neplatí, ak je utajovaný predmet alebo 
utajovaný hmotný nosič zaevidovaný ako príloha k neelektronickému utajovanému 
registratúrnemu záznamu. 

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. evidencia podľa odseku 1 sa v štátnom orgáne,  
u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe alebo v ich organizačnej zložke vedie tak, že poskytuje 
úplný prehľad o všetkých utajovaných predmetoch a utajovaných hmotných nosičoch. 

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovaný predmet a utajovaný hmotný nosič sa 
označuje na opisnom štítku alebo na obale aspoň stupňom utajenia, názvom štátneho orgánu, 
podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky a prideleným číslom  
z evidencie. 

Podľa § 23 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovaný predmet a utajovaný hmotný nosič sa 
zničí, ak o tom preukázateľne rozhodne vedúci, za dodržania podmienok podľa odsekov 4 a 6,  
a to podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy druhej časti zákona. Zničenie utajovaného predmetu  
a utajovaného hmotného nosiča sa zaznamená v evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e). Potvrdenie  
o zničení sa uchováva najmenej počas piatich rokov od ich zničenia. 

Podľa § 23 ods. 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. pôvodca utajovanej skutočnosti môže zničiť mimo 
vyraďovacieho konania tie exempláre utajovaného registratúrneho záznamu, na ktorých nie je 
uvedený rozdeľovník. Takéto zničenie sa uvedie v rozdeľovníku na pôvodnej utajovanej 
skutočnosti. Mimo vyraďovacieho konania môže oprávnená osoba zničiť kópiu neelektronického 
utajovaného registratúrneho záznamu stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné, ktorú vyhotovila. 
Záznam o zničení vyznačí oprávnená osoba na pôvodnom neelektronickom utajovanom 
registratúrnom zázname a v spise, v ktorom je evidovaná. 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu (ďalej len 
„vyhláška č. 410/2015 Z. z.“) registratúrny záznam alebo spis sa vybavuje 

a) registratúrnym záznamom, 
b) odstúpením, 
c) vzatím na vedomie, 
d) úradným záznamom, 
e) ďalšími spôsobmi, ktoré upravuje registratúrny poriadok. 

Podľa § 12 ods. 8 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. ak spracovateľ zvolí písomnú formu vybavenia, 
píše iba v jednej veci. Ak vybaví vec ústne, urobí o tom záznam na doručenom registratúrnom 
zázname alebo vyhotoví úradný záznam. Záznam musí obsahovať čas, výsledok a meno  
a priezvisko osoby, s ktorou vec vybavil. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1 

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia právnych predpisov a v kontexte Vašej otázky 
Vám uvádzame, že číslo utajovaného registratúrneho záznamu a stupeň utajenia sa uvádza na 
každej strane utajovaného registratúrneho záznamu. Uvedené platí rovnako aj pre prílohy, avšak 



prázdna strana, resp. strana, na ktorej nie je uvedená žiadna informácia sa číslom utajovaného 
registratúrneho záznamu ani stupňom utajenia neoznačuje. 

Pokiaľ sa utajovaná skutočnosť skladá z rôznych stupňov utajenia, označí sa najvyšším 
stupňom utajenia. Časť utajovanej skutočnosti, ktorá má iný stupeň utajenia, sa výrazne 
vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa utajenia v hranatých zátvorkách. 
Ak ide o text, ktorý tvorí neutajovanú časť, vyznačí sa slovom „neutajované“ v hranatých 
zátvorkách, alebo skratkou „N“ v hranatých zátvorkách. Označenie strany, resp. časti utajovaného 
registratúrneho záznamu, ktorú tvorí doložka o vypracovaní a rozdeľovník, je v zmysle právnej 
úpravy upravujúcej administratívnu bezpečnosť utajovaných skutočností na rozhodnutí pôvodcu 
utajovanej skutočnosti. 

K otázke č. 2 

Právny predpis upravujúci ochranu utajovaných skutočností z pohľadu administratívnej 
bezpečnosti neustanovuje konkrétny postup pre prípady uvedené v otázke č. 2 Vašej žiadosti, 
pričom v danom prípade je možné analogicky vychádzať z právnej úpravy upravujúcej výkon 
správy registratúry, na ktorú v takýchto prípadoch odkazuje vyhláška upravujúca administratívnu 
bezpečnosť utajovaných skutočností. Výklad predmetnej vyhlášky spadá do pôsobnosti jej 
gestora, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

Uvedený predpis nedefinuje Vami uvádzaný spôsob vybavenia registratúrneho záznamu, ale 
stanovuje spôsob vybavenia registratúrneho záznamu iným registratúrnym záznamom, 
odstúpením, vzatím na vedomie, úradným záznamom alebo ďalšími spôsobmi, ktoré upravuje 
registratúrny poriadok. Len  v prípade, ak spracovateľ vybaví vec ústne, urobí o tom záznam na 
doručenom registratúrnom zázname alebo vyhotoví úradný záznam.  

Z pohľadu ochrany utajovaných skutočností každý vytváraný utajovaný registratúrny záznam  
musí obsahovať náležitosti stanovené vyhláškou č. 48/2019 Z. z. Napriek tomu, že právna úprava 
Vami uvádzaný spôsob vybavenia registratúrneho záznamu neupravuje, z pozície adresáta by bol 
takýto spôsob vybavenia zásahom do obsahu utajovaného registratúrneho záznamu, ako aj do 
rozhodovacej pôsobnosti pôvodcu, ktorý utajovanú skutočnosť označuje stupňom utajenia už pri 
jej vytváraní (ak by napríklad odpoveď adresáta na doručenom utajovanom registratúrnom 
zázname bola označená iným stupňom utajenia v súlade so zoznamom utajovaných skutočností 
adresáta). Takýto spôsob vybavenia doručeného utajovaného registratúrneho záznamu nie je 
z hľadiska zachovania princípov ochrany utajovaných skutočností možný. 

K otázke č. 3 

V súlade s citovanými ustanoveniami vyhlášky sa utajovaný hmotný nosič stupňa utajenia 
Prísne tajné a Tajné zničí, ak o tom preukázateľne rozhodne vedúci za prítomnosti najmenej 
dvoch členov komisie preukázateľne ustanovenej vedúcim, ktorí sú osobami oprávnenými 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v rozsahu ničených utajovaných 
skutočností. O ich zničení sa preukázateľne vyhotoví potvrdenie o zničení, ktoré podpíšu dvaja 
členovia ustanovenej komisie. O zničení utajovaného hmotného nosiča stupňa utajenia Dôverné 
a Vyhradené  sa rovnako vyhotoví potvrdenie o zničení, ktoré podpíše osoba určená vedúcim na 
jeho zničenie. Potvrdenie o zničení sa uchováva najmenej počas piatich rokov od jeho zničenia. 
Zničenie utajovaného hmotného nosiča sa zaznamená v evidencii, v ktorej sa evidujú utajované 
hmotné nosiče. 

Pokiaľ ide o evidovanie utajovaných hmotných nosičov, v súlade s citovanými ustanoveniami 
vyhlášky, utajovaný hmotný nosič sa eviduje zapísaním v evidencii, v ktorej sa evidujú utajované 



hmotné nosiče. Uvedené neplatí, ak je utajovaný hmotný nosič zaevidovaný ako príloha  
k neelektronickému utajovanému registratúrnemu záznamu. 

Z uvedeného vyplýva, že utajovaný hmotný nosič nie je možné zničiť mimo vyraďovacieho 
konania, pokiaľ je evidovaný v evidencii hmotných nosičov. 

Tie exempláre utajovaného registratúrneho záznamu, na ktorých nie je uvedený rozdeľovník, 
môže pôvodca utajovanej skutočnosti zničiť mimo vyraďovacieho konania. Takýmto spôsobom sa 
teda môžu zničiť tie hmotné nosiče, ktoré tvoria prílohu k neelektronickému utajovanému 
registratúrnemu záznamu a nie sú evidované v evidencii hmotných nosičov.  

Vyhláška č. 48/2019 Z. z. postup preevidovania neupravuje, ustanovuje len minimálne 
požiadavky a základné princípy zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v oblasti 
administratívnej bezpečnosti. Za daným účelom vyhláška predpokladá, že si každý štátny orgán, 
podnikateľ alebo iná právnická osoba upraví svoj systém administratívnych opatrení pre 
utajované skutočnosti v závislosti od svojich kompetencií, agendy, osobitostí a podmienok pri 
dodržaní zabezpečenia sledovateľnosti utajovanej skutočnosti.  

V zmysle uvedeného je možné považovať Vami uvedený postup preevidovania vráteného 
utajovaného hmotného nosiča po odpojení od utajovaného registratúrneho záznamu 
a odstránení informácií na ňom uložených, do evidencie, v ktorej sa evidujú utajované hmotné 
nosiče, s uvedením tejto skutočnosti na utajovanom registratúrnom zázname, za možný. 

 


