
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Je potrebné v prípade, ak bol vytvorený samostatný utajovaný registratúrny záznam (má 
vlastné číslo US) a tento sa pripája ako príloha k ďalšiemu utajovanému registratúrnemu 
záznamu  (sprievodnému listu), postupovať podľa § 7 ods. 1 vyhlášky a číslo sprievodného listu 
(podľa § 6 ods. 2 vyhlášky) uvádzať na každej strane prílohy alebo sa v danom prípade postupuje 
podľa § 7 ods. 5 vyhlášky (vzťahuje sa na prípady odpojenej prílohy) a označovať len prvú stranu 
prílohy.“ 

 
 
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“). 

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 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. 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 § 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 aj o číslo 
podľa § 6 ods. 2, ktoré sa uvádza na každej strane; uvedené sa vzťahuje aj na prílohy. 

Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak má utajovaný registratúrny záznam prílohu, 
označuje sa prvá strana prílohy počtom listov a uvedením, že ide o prílohu. O odpojení prílohy 
od neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu sa vyhotoví záznam na 
neelektronickom utajovanom registratúrnom zázname a manipuluje sa s ňou ďalej podľa jej 
stupňa utajenia. Ak sa k odpojenej prílohe vytvára sprievodný list s iným číslom utajovaného 
registratúrneho záznamu podľa § 6 ods. 2, na prvej strane prílohy sa uvedie zápis, z ktorého je 
zrejmé, k akému sprievodnému listu táto príloha patrí. 

 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vyhláška č. 48/2019 Z. z. za účelom zabezpečenia vyššej miery ochrany utajovaných 
skutočností zaviedla v oblasti administratívnej bezpečnosti viacero praktických bezpečnostných 
prvkov. Jedným z nich je uvádzanie čísla utajovaného registratúrneho záznamu na každej strane 
utajovaného registratúrneho záznamu vrátane jeho príloh. Cieľom tohto opatrenia je predísť 



prípadom, kedy nebolo možné identifikovať jednotlivé listy (napríklad pri ich odpojení), lebo 
okrem samotného obsahu neobsahovali žiadne identifikačné údaje.  

Právny predpis neustanovuje konkrétny postup pre prípady uvedené v odôvodnení k Vašej 
žiadosti, tzn. ak prílohu má tvoriť subjektom vytvorený alebo jemu doručený utajovaný 
registratúrny záznam (s vlastným číslom utajovaného registratúrneho záznamu). V súlade 
s vyhláškou č. 48/2019 Z. z., ak takýto utajovaný registratúrny záznam sa pripája ako príloha 
k ďalšiemu utajovanému registratúrnemu záznamu (sprievodnému listu) s iným číslom 
utajovaného registratúrneho záznamu, má byť na každej strane prílohy uvedené číslo 
utajovaného registratúrneho záznamu. Uvedená podmienka je v tomto prípade splnená, ale 
číslo uvedené na „sprievodnom liste“ a na prílohe je odlišné (každá jedna strana  je označená 
číslom utajovaného registratúrneho záznamu; strany „sprievodného listu“ jedným a strany 
prílohy druhým/pôvodným); uvedenú rozdielnosť týchto čísel však právny predpis nevylučuje. 

Za účelom zabezpečenia sledovateľnosti takto vytvorenej prílohy ďalej však odporúčame 
aplikovať obdobný postup ako je uvedený v § 7 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., tzn. na prvej 
strane prílohy uviesť zápis, z ktorého je zrejmé, k akému sprievodnému listu táto príloha patrí.  

Prakticky bude vyzerať takáto utajovaná skutočnosť nasledovne: 

1. na každej strane sprievodného listu bude uvedené číslo utajovaného registratúrneho 
záznamu (napríklad: 0123/2020/NBU-001/D), 

2. na každej strane prílohy, ktorú tvorí utajovaný registratúrny záznamu s vlastným číslom 
utajovaného registratúrneho záznamu, bude uvedené toto vlastné číslo (napríklad: 
0045/2020/NBU-005/D), 

3. na prvej strane prílohy odporúčame uviesť zápis, z ktorého je zrejmé, k akému 
sprievodnému listu táto príloha patrí, napríklad slovami „Príloha k č. URZ: 0123/2020/NBU-
001/D“. 

 
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. 

 


