
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Je možné, aby subjekt v Slovenskej republike využíval na evidenciu utajovaných 
registratúrnych záznamov xxx produkt, ktorým je počítačová aplikácia XXXX XXXXXXXX ako 
elektronický vedený protokol a elektronicky vedený registratúrny denník? Táto aplikácia síce vedie 
všetky údaje o evidovaných utajovaných registratúrnych záznamoch v zmysle slovenského 
právneho poriadku, ale tieto údaje nie sú zobrazované na „jednom“ mieste (tzn. v jednom 
súbore/tabuľke).“ 

 
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 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. 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 § 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach, jednou z ktorých je aj protokol, v ktorom sa evidujú všetky 
prijaté a vytvorené utajované registratúrne záznamy a ktorý obsahuje aspoň poradové číslo 
záznamu, stupeň utajenia, dátum prijatia alebo vytvorenia, číslo prijatého utajovaného 
registratúrneho záznamu, počet listov, počet exemplárov, vec a číslo spisu, v ktorom je utajovaný 
registratúrny záznam ďalej zaevidovaný; v podmienkach spravodajských služieb môže byť 
protokol, v ktorom sa evidujú výlučne neelektronické utajované záznamy, vedený spoločne 
s registratúrnym denníkom, ak tento zároveň obsahuje aj náležitosti podľa predchádzajúcej vety 
a vedie sa v neelektronickej podobe, 

Podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. administratívne pomôcky sa evidujú v knihe 
administratívnych pomôcok. Jednotlivé listy knihy administratívnych pomôcok a listy 
administratívnych pomôcok sa očíslujú. Knihu administratívnych pomôcok a administratívnu 
pomôcku tvorí obal, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou, a ktorý obsahuje aspoň názov štátneho 
orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa § 6 ods. 8 zákona 
(ďalej len „podnikateľ“), alebo inej právnickej osoby alebo ich organizačnej zložky, ďalej názov 
knihy administratívnych pomôcok alebo administratívnej pomôcky a evidenčné číslo; ak je 
administratívna pomôcka vedená v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická administratívna 
pomôcka“), obal sa nevyhotovuje a tieto údaje elektronická administratívna pomôcka 
preukázateľne zaznamenáva. 

Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. elektronická administratívna pomôcka sa zabezpečí 
pred neoprávneným zásahom do vedenej evidencie a preukázateľným spôsobom zaznamenáva 
všetky zmeny vo vedenej evidencii vrátane zaznamenania osoby, ktorá prijala utajovanú 
skutočnosť, ak táto administratívna pomôcka slúži aj na prevzatie. Ak sa príjem utajovanej 
skutočnosti potvrdzuje v elektronickej administratívnej pomôcke, zabezpečí sa prostredníctvom 
funkcie určenej na tento účel, ktorá obsahuje údaje o dátume prijatia, identifikátore osoby 



prijímateľa a čísla utajovanej skutočnosti podľa § 6 spolu s vytvorením logickej väzby medzi 
osobou prijímateľa a prevzatou utajovanou skutočnosťou. 

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. na obale protokolu sa uvádzajú stupne utajenia 
utajovaných registratúrnych záznamov, pre ktoré je určený; to sa primerane vzťahuje aj na 
elektronickú administratívnu pomôcku. 

Podľa § 2 ods. 11 prvej vety vyhlášky č. 48/2019 Z. z. všetky zápisy do knihy administratívnych 
pomôcok, administratívnych pomôcok, s výnimkou poznámkového zošita sa vykonávajú najmenej 
v rozsahu náležitostí ustanovených touto vyhláškou v chronologicko-numerickom poradí. 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. registratúrny denník vedený podľa osobitného 
predpisu,17) 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. Odkaz na osobitný predpis č. 17 uvádza § 7 až 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci 
a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 410/2015 Z. z.“). 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. evidencia spisov je evidencia registratúrnych 
záznamov a spisov v registratúrnom denníku, v agendových systémoch a iných osobitných 
systematických evidenciách vedených pôvodcom vrátane registratúrnych záznamov obsahujúcich 
utajované skutočnosti (ďalej len „utajované registratúrne záznamy“), ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. základnou evidenčnou pomôckou pri správe 
registratúry je registratúrny denník. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Základným pravidlom pri zabezpečovaní ochrany utajovaných skutočností prostredníctvom 
systému opatrení administratívnej bezpečnosti je zabezpečenie „sledovateľnosti“ všetkých 
úkonov pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami. Jedným z nástrojov takéhoto zabezpečenia 
pre ktoré sa môže vedúci rozhodnúť pri evidencii utajovaných skutočností je protokol vedený 
elektronicky (ďalej len „e-protokol“) a registratúrny denník vedený elektronicky (ďalej len „e-
denník“).  

e-PROTOKOL 

Všeobecné podmienky na používanie tejto administratívnej pomôcky ustanovuje vyhláška 
č. 48/2019 Z. z., evidujú sa v ňom všetky prijaté a vytvorené utajované registratúrne záznamy 
a týmto záznamom sú prideľované „čísla záznamov“. Tento právny predpis ustanovuje pre 
protokol ďalšie nasledujúce náležitosti. 

Protokol má obsahovať minimálne tieto údaje o utajovaných registratúrnych záznamoch: 
(1) poradové číslo záznamu,  
(2) stupeň utajenia,  
(3) dátum prijatia alebo vytvorenia,  
(4) číslo prijatého utajovaného registratúrneho záznamu,  
(5) počet listov,  
(6) počet exemplárov,  
(7) vec,  
(8) číslo spisu, v ktorom je utajovaný registratúrny záznam ďalej zaevidovaný a 
(9) neoprávnená manipulácia s utajovaným registratúrnym záznamom.  



V prípade e-protokolu sa obal nevyžaduje, ale táto pomôcka má preukázateľne 
zaznamenávať minimálne tieto údaje:  
(1) názov subjektu alebo jeho organizačnej zložky,  
(2) názov administratívnej pomôcky,  
(3) evidenčné číslo z knihy administratívnych pomôcok a  
(4) stupeň utajenia evidovaných utajovaných registratúrnych záznamov, pre ktoré je určený.  

Ďalej právna úprava vyžaduje, aby e-protokol  
(1) bol zabezpečený pred neoprávneným zásahom do vedenej evidencie,  
(2) preukázateľným spôsobom zaznamenával všetky zmeny vo vedenej evidencii, 
(3) preukázateľným spôsobom zaznamenával osoby, ktoré prijali utajovanú skutočnosť, ak e-

protokol slúži aj na takéto prevzatie; funkcia určená na tento účel má obsahovať 
i. údaje o dátume prijatia,  

ii. identifikátore osoby prijímateľa, 
iii. číslo utajovanej skutočnosti, 
iv. logickú väzbu medzi osobou prijímateľa a prevzatou utajovanou skutočnosťou. 

e-DENNÍK 

Vo všeobecnosti je registratúrny denník základná evidenčná pomôcka a pravidlá jeho 
vedenia ako napríklad spôsob jeho vedenia, uzatvorenia a prideľovania čísel ustanovuje vyhláška 
č. 410/2015 Z. z.  

Z pohľadu evidencie utajovaných registratúrnych záznamov je dôležité zdôrazniť, že sa v ňom 
uvádzajú minimálne tieto údaje o registratúrnych záznamoch: 
(1) poradové číslo, 
(2) dátum prijatia záznamu, 
(3) označenie odosielateľa, 
(4) dátum odoslania záznamu 

odosielateľom, ak je čitateľný, 
(5) číslo spisu odosielateľa, 
(6) vec, 
(7) označenie spracovateľa, 

(8) dátum odovzdania na spracovanie a 
dátum vybavenia, 

(9) adresát, 
(10) spôsob vybavenia, 
(11) registratúrna značka, znak hodnoty, 

lehotu uloženia a 
(12) spravidla aj záznam o vyradení spisu.

Ak sa v registratúrnom denníku eviduje utajovaný registratúrny záznam, v takom prípade 
vyhláška č. 48/2019 Z. z. nevyžaduje žiadnu úpravu alebo zmenu registratúrneho denníka, iba 
ustanovuje  
(1) namiesto údaja „Vec“ uviesť číslo záznamu pridelené z protokolu (obsahujúce evidenčné 

číslo, rok a označenie protokolu) a 
doplniť registratúrny denník o ďalšie informácie: 
(2) stupeň utajenia spisu, 
(3) zmenu stupňa utajenia alebo zrušenie utajenia, 
(4) zničenie utajovaného spisu. 

Pre e-denník odporúča Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky jeho zabezpečenie 
minimálne trojstupňovou ochranou, tzn. (1) heslovitým individuálnym prístupom, (2) priebežným 
pravidelným vyhotovovaním interných a (3) externých záloh minimálne na dennej báze; podpisy 
spracovateľov sa v ňom nevyžadujú uvádzať.  

 

 

 



 

 

ZÁVER 

Zámerom právnych predpisov v tejto oblasti je vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov 
v evidenčnej pomôcke pre získanie prehľadu a umožnenia ich kontroly v režime správy 
registratúry. V prípade, že e-protokol a e-denník vedený napríklad prostredníctvom počítačovej 
aplikácie XXXX XXXXXXXX, spĺňajú požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi 
a odporúčaniami, nie je nevyhnutné, aby údaje z nich sa zobrazovali na jednom mieste (napríklad 
v rámci jedného PDF alebo tabuľky), ale je postačujúce ak je možné ich zobrazenie aj postupným 
vyvolaním (klikaním) z databázy. 

Na doplnenie uvádzame, že údaje o utajovaných registratúrnych záznamoch, ktoré sa 
zapisujú do protokolu a registratúrneho denníka, spravidla nie sú utajovanou skutočnosťou 
a navyše v prípade registratúrneho denníka sa namiesto názvu veci uvádza číslo záznamu. 
Vzhľadom na uvedené nie je dôvod, aby tieto pomôcky (e-protokol a e-denník), v ktorých sa 
vyznačujú údaje o evidovaných utajovaných registratúrnych záznamoch boli utajované; to však 
neplatí v prípade, že vedúci rozhodne o ich utajení prostredníctvom vlastného zoznamu 
utajovaných skutočností (uvedené však nie je bežnou praxou a využíva sa iba v špecifických 
a ojedinelých prípadoch). Ak vedúci nerozhodol o utajení e-protokolu a e-denníka, je možné ich 
viesť v elektronickej podobe bez využitia certifikovaného a schváleného technického prostriedku. 

 


