
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... chceli by sme Vás požiadať o metodické usmernenie pri vytváraní neelektronického 
utajovaného registratúrneho záznamu. 

Otázka:  
Vytvárame neelektronický utajovaný registratúrny záznam, ktorý obsahuje: 
Sprievodný list a dve pevne nespojené prílohy. 
Sprievodný list je utajovaný (označenie v hornej časti stupeň utajenia Vyhradené + číslo 

a v dolnej časti stupeň utajenia Vyhradené) 
Príloha č. 1 utajovaná (označenie v hornej časti stupeň utajenia Vyhradené + číslo 

a v dolnej časti stupeň utajenia Vyhradené) 
Príloha č. 2 neutajovaná (je potrebné písať slovom v hornej časti neutajované  

(namiesto stupňa utajenia)?, alebo sa napíše len číslo bez akéhokoľvek označenia?“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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 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. 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak § 24 neustanovuje inak, vedúci, ktorým sa 
rozumie v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán, upraví pri manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami podrobnosti o 

a) manipulácii s utajovanými skutočnosťami, 
b) manipulácii s utajovanými skutočnosťami prijímanými a poskytovanými v rámci 

medzinárodnej spolupráce, ak také utajované skutočnosti prijíma alebo poskytuje, 
c) manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti 
poskytuje alebo prijíma, 

d) náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok, 
e) zabezpečení utajovaných skutočností pri zániku alebo zmene oprávnenia osoby na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a pri zmene vedúceho, 
f) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, 
g) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovaným predmetom a utajovaným 

hmotným nosičom, 
h) manipulácii s utajovanými skutočnosťami v mimoriadnej situácii a krízovej situácii na 

účely zamedzenia ich vyzradenia nepovolanej osobe alebo cudzej moci, a to najmä 
o zabezpečení 
1. evidencie utajovaných registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu 

a evidencie utajovaných predmetov a evidencie utajovaných hmotných nosičov, 
2. spôsobu ich ničenia a 
3. spôsobu ich ochrany. 

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. 
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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.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

01.01.2020 nadobudla účinnosť nová právna úprava upravujúca podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti, ktorá ustanovila, že stupeň utajenia sa vyznačuje červenou 
farbou spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. na každej strane utajovaného 
registratúrneho záznamu a jeho prílohy, a to v hornej aj v dolnej časti. Legislatíva neustanovuje 
povinnosť označovať neutajovanú prílohu označením „neutajované“. Iná situácia je v prípade 
utajovanej prílohy (utajovaného registratúrneho záznamu), ktorá má aj neutajovanú časť, vtedy 
sa na začiatku a na konci takejto neutajovanej časti v hranatých zátvorkách výrazne vyznačí 
„neutajované“ alebo skratka „N“ tiež v hranatých zátvorkách.  

V nadväznosti na vyššie uvedené právne skutočnosti a v kontexte Vašej otázky Vám 
uvádzame, že označenie neutajovanej prílohy vyššie uvedeným spôsobom nie je v rozpore 
s vyhláškou č. 48/2019 Z. z.  

 
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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