
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa § 33 ods. 7 vyhlášky NBÚ č. 48/2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška“) zahraničná 
utajovaná skutočnosť, ktorá je neelektronickým utajovaným registratúrnym záznamom, 
utajovaným predmetom alebo utajovaným hmotným nosičom sa po prijatí označí slovenským 
ekvivalentom stupňa utajenia.   

Na doterajších zamestnaniach organizovaných NBÚ bolo prezentované, že pre splnenie tohto 
ustanovenia vyhlášky je plne postačujúce označenie ekvivalentu stupňa utajenia výrazne červenou 
farbou na prvej strane zahraničnej utajovanej skutočnosti.  

Pre plynulé vykonanie pripomienkového a prípadne aj rozporového konania pri tvorbe 
Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností si Vás dovoľujeme požiadať o písomné 
stanovisko k tejto problematike. 

Vzhľadom na krátkosť času si Vás tiež dovoľujeme požiadať o vybavenie našej žiadosti ako 
urgentnej.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len 
"úrad") 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 o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

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 sú upravené 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 § 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 § 33 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá je 
neelektronickým utajovaným registratúrnym záznamom, utajovaným predmetom alebo 
utajovaným hmotným nosičom, sa po prijatí označí slovenským ekvivalentom stupňa utajenia. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Citované ustanovenie § 33 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. upravuje označenie definovaných 
zahraničných utajovaných skutočnosti slovenským ekvivalentom stupňa utajenia z dôvodu, aby 
bolo zrejmé, že sa jedná o utajovanú skutočnosť, ktorú je potrebné chrániť podľa právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Z uvedených dôvodov je postačujúce vykonať označenie 



 

 

príslušného stupňa utajenia len na prvej strane zahraničnej utajovanej skutočnosti a nie je 
potrebné postupovať podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


