
I. PREDMET ŽIADOSTI 

1. V súvislosti s § 11 vyhlášky 48/2019 Z. z.: Je potrebné, aby bol samotný IS na správu 
registratúry certifikovaný podľa vyhlášky č. 339/2004 Z. z. ako technický prostriedok 
v prípade, že a) sú v ňom evidované utajované registratúrne záznamy – údaje z nich bez 
ukladania utajovaného obsahu, b) sú v ňom evidované utajované registratúrne záznamy 
vrátane ich utajovaného obsahu? 

2. Alebo sa technickým prostriedkom nemyslí samotný IS na správu registratúry (softvér), ale 
myslí sa ním iba hardvérové vybavenie, na ktorom sa tieto údaje z IS na správu registratúry 
ukladajú a teda je tento hardvér v zmysle bodov a) alebo b) z otázky č.1  potrebné certifikovať? 

3. V súvislosti s § 11 vyhlášky 48/2019 Z. z. podľa dôvodovej správy: „Súčasťou systému na 
správu je protokol spĺňajúci požiadavky vyhlášky.“ Je tento protokol nutný viesť v systéme na 
správu registratúry oddelene od registratúrneho denníka? 

4. V súvislosti s § 15 Oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou vyhlášky 48/2019 Z. z.: 
Znamená táto požiadavka, že ak sa používateľ oboznámi s utajovanou skutočnosťou vo forme 
elektronického registratúrneho záznamu evidovaného v IS na správu registratúry má sa 
v systéme zaznamenať dátum oboznámenia sa, meno, priezviska a podpis (podpis asi nie, 
keďže všetko prebieha v IS)? Znamená to, že v prípade každého elektronického 
registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje utajovanú skutočnosť sa má v zmenovom protokole 
zaznamenať aj to, kto si tento reg. záznam prezeral (zobrazil)? 

5. Ak sa v IS na správu registratúry evidujú a spracovávajú neutajované citlivé údaje (napríklad 
osobné údaje, obchodné tajomstvo alebo bankové tajomstvo) vzťahujú sa na evidenciu 
takýchto údajov aj špeciálne predpisy o administratívnej bezpečnosti v dikcii NBÚ, alebo len 
podmienky ustanovené bežnou registratúrou a legislatívou upravujúcou predmet údajov? 

6. Utajované skutočnosti sú hierarchické (PT, T, D, V). Je táto hierarchia nejako spojená aj 
s neutajovanými citlivými údajmi (príklad: ak má pracovník oprávnenie na oboznamovanie sa 
s vyhradenými údajmi, znamená to, že má automaticky aj prístup k osobným informáciám, 
bankovému tajomstvu alebo obchodnému tajomstvu)?  

7. Je dobrou praxou, že sú neutajované citlivé údaje tiež rozdelené hierarchicky? Alebo sa na 
registratúrny záznam udeľuje viacero príznakov a používatelia musia mať pridelené 
oprávnenie na každú skupinu osobitne, aby mali prístup k takémuto registratúrnemu záznamu 
(napr. registratúrny záznam obsahuje osobné údaje ale tiež obchodné tajomstvo a preto 
k nemu nebude mať prístup osoba, ktorá má oprávnenie na prístup k osobným údajom, ale 
nemá oprávnenie na prístup k obchodnému tajomstvu)?“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“) Národný bezpečnostný 
úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, 
kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 

Podľa § 2 písm. l) výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. 
o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (ďalej len „výnos č. 
525/2011 Z. z.“) elektronickým systémom správy registratúry informačný systém určený na 
uloženie a správu elektronických registratúrnych záznamov; jeho integrálnou súčasťou je aj 
počítačová aplikácia zabezpečujúca pracovné procesy súvisiace so správou registratúry. 



Podľa § 2 písm. ah) výnosu č. 525/2011 Z. z. zmenovým protokolom súbor informácií o 
operáciách vykonaných v elektronickom systéme správy registratúry umožňujúci rekonštrukciu 
histórie týchto operácií a kontrolu vykonaných operácií. 

Podľa § 4 výnosu č. 525/2011 Z. z. na zabezpečenie prístupu v elektronickom systéme správy 
registratúry a na podporu obnovy dát možno v prípadoch ustanovených správcom registratúry 
uložiť v zmenovom protokole informácie o každom nahliadnutí do elektronických registratúrnych 
záznamov a informácie o iných činnostiach týkajúcich sa elektronických registratúrnych 
záznamov, ako aj súvisiacich záznamov. 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného 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 § 1 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. tento zákon sa nevzťahuje na ochranu tajomstva 
upraveného v osobitných predpisoch (odkaz: napríklad § 17 Obchodného zákonníka, § 91 zákona 
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 23, 23a a 23b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov). 

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým prostriedkom zariadenie alebo systém 
určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom 
orgáne alebo u podnikateľa možno používať iba technické prostriedky schválené do prevádzky 
vedúcim. 

Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. schvaľovať do prevádzky možno iba certifikované 
technické prostriedky. 

Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. certifikáciu technických prostriedkov vykonáva úrad 
alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu 
technických prostriedkov; to sa nevzťahuje na technické prostriedky používané v pôsobnosti 
Policajného zboru v súvislosti s plnením úloh operatívno-pátracej činnosti kriminálneho 
spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vykonáva 
certifikáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Vojenské 
spravodajstvo. 

Podľa § 1 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. táto vyhláška upravuje opatrenia pre elektronický 
informačný systém na správu registratúry, ak sa využíva aj na správu utajovaných skutočností 
podľa písmena a). 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. registratúrny denník vedený podľa osobitného 
predpisu (odkaz na § 7 až 9 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.), v ktorom sa evidujú utajované 
registratúrne záznamy a spisy obsahujúce utajované registratúrne záznamy, sa dopĺňa aspoň o 
stupeň utajenia spisu a údaje o jeho zmene alebo zrušení. 

Podľa § 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. prostredníctvom systému na správu sa vedie jeden 
protokol alebo viac navzájom prepojených protokolov. Systém na správu sa môže využívať tak, že 
obsahuje utajované skutočnosti alebo neobsahuje utajované skutočnosti, ak zabezpečuje 
vykonanie príslušných opatrení ustanovených touto vyhláškou. Systém na správu, ktorý obsahuje 
utajované skutočnosti, sa môže používať len v technickom prostriedku. 



Podľa § 15 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanou skutočnosťou 
označenou stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, to preukázateľne potvrdí 
uvedením dátumu oboznámenia sa, mena, priezviska a podpisu spôsobom, ktorý upravil vedúci 
podľa § 2 ods. 12 alebo 13, ak § 24 neustanovuje inak. 

Podľa § 39 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1 a 2:  

Ak sa elektronický informačný systém na správu registratúry využíva tak, že sú v ňom 
evidované len údaje o utajovanom registratúrnom zázname, bez ukladania a manipulácie so  
samotným utajovaným registratúrnym záznamom (utajovanou skutočnosťou) v tomto systéme, 
musí byť elektronický informačný systém na správu registratúry v súlade so štandardmi 
ustanovenými výnosom č. 525/2011 Z. z. a zároveň musí zabezpečovať vykonanie príslušných 
opatrení ustanovených vyhláškou č. 48/2019 Z. z. (napríklad doplnenie spisu o skratku stupňa 
utajenia, údaje o zmene a zrušení stupňa utajenia, vyznačenie vykonania transformácie 
a podobne).  

Ak sa elektronický informačný systém na správu registratúry využíva tak, že jeho obsahom 
sú aj utajované registratúrne záznamy (utajované skutočnosti), musí takýto systém spĺňať 
podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku a môže sa používať len v technickom 
prostriedku.  

Technickým prostriedkom sa rozumie zariadenie alebo systém určený na vytváranie, 
spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností, ktorý bol schválený do 
prevádzky vedúcim, pričom do prevádzky možno schvaľovať len certifikované technické 
prostriedky.   

K otázke č. 3: 

Od 01.01.2020 bude protokol podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. predstavovať „denník 
záznamov“, v rámci ktorého bude mať subjekt vo svojej pôsobnosti prehľad o všetkých prijatých 
a vytvorených utajovaných registratúrnych záznamoch. Vyhláška č. 48/2019 Z. z. však 
jednoznačne nešpecifikuje, akým spôsobom sa tento protokol má viesť v rámci elektronického 
informačného systému na správu registratúry, ktorý sa využíva aj na správu utajovaných 
registratúrnych záznamov (ďalej len „systém na správu“). Vzhľadom na jeho význam a úlohu, 
protokol by mal byť vedený v systéme na správu oddelene od registratúrneho denníka (so 
samostatným numerickým alebo alfanumerickým radom a v chronologicko-numerickom poradí 
v rámci určeného časového obdobia, spravidla kalendárneho roka). 

K otázke č. 4: 

V súlade s citovanými ustanoveniami právnych predpisov má zmenový protokol systému na 
správu, ktorý obsahuje (spravuje) utajované registratúrne záznamy, zaznamenávať informácie 
o každom nahliadnutí do spravovaného elektronického utajovaného registratúrneho záznamu 
v systéme na správu. 

V prípade, že utajované registratúrne záznamy spravuje subjekt prostredníctvom systému na 
správu, oboznámenie sa s elektronickým utajovaným registratúrnym záznamom stupňa utajenia 
Prísne tajné, Tajné a Dôverné podľa § 15 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. sa môže zabezpečiť 
prostredníctvom funkcie určenej na tento účel, ktorá obsahuje údaje o dátume oboznámenie sa, 



identifikátore oboznamujúceho sa a vytvorením logickej väzby medzi oboznamujúcim sa 
a prezeraným/zobrazeným elektronickým utajovaným registratúrnym záznamom.  

K otázkam č. 5 až 7: 

V súlade s kompetenciami úradu vyplývajúcimi zo zákona č. 575/2001 Z. z. sa úrad vyjadruje 
len k problematike spadajúcej do jeho pôsobnosti.  

Taktiež podľa negatívneho vymedzenia pôsobnosti zákona č. 215/2004 Z. z. (§ 1 ods. 3) sa 
podmienky, práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom nevzťahujú na ochranu tajomstva, 
ktorým môžu byť napríklad osobné údaje, bankové tajomstvo, obchodné alebo poštové 
tajomstvo.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti upravuje vyhláška č. 48/2019 Z. z. len podmienky 
manipulácie (teda aj evidencie) utajovaných registratúrnych záznamov, utajovaných hmotných 
nosičov a utajovaných predmetov. Rovnako to platí aj v súvislosti s oprávnením osoby na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ktoré automaticky nezakladá spôsobilosť pre 
oboznamovanie sa s inými typmi tajomstva, ktoré sú upravené osobitnými právnymi predpismi.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


