
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...Otázka č. 1: Zberný spis založený podľa ustanovení doterajších predpisov, ktorý nie je 
uzavretý k 31.12.2019, sa považuje podľa vyhlášky č. 48/20149 Z. z. za spis, ak je zaevidovaný 
v registratúrnom denníku. Ako zaevidovanie zberného spisu vykonať, je možné to vykonať 
nasledovne? 

Neuzavretý zberný spis zaevidovať v registratúrnom denníku pre kalendárny rok 2020, 
vytvoriť spisový obal a obsah spisu, kde pod poradovým číslom 001 bude uvedený zberný spis 
a pod nasledujúcim poradovým číslom bude evidovaný ďalší utajovaný alebo neutajovaný 
registratúrny záznam, súvisiaci s vybavovaním tej istej veci alebo v obsahu spisu evidovať ďalší 
utajovaný alebo neutajovaný registratúrny záznam od poradového čísla, ktoré by nasledovalo 
v zbernom spise? 

Otázka č. 2: § 37 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. nepojednáva o administratívnych pomôckach. 
V prípade, ak evidencia utajovaných písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, 
založená podľa doterajších predpisov, nebude uzavretá k 31. decembru 2019, ako pokračovať 
v tejto evidencii v súlade s vyhláškou č. 48/20198 Z. z., je prípustné z pôvodnej evidencie vytvoriť 
spis v evidencii spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie?“ 

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 č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. 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.  

 

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhlášky č. 48/2019 Z. z.“) 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak táto vyhláška neustanovuje inak, na 
manipuláciu s utajovaným registratúrnym záznamom, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie 
elektronický utajovaný registratúrny záznam a neelektronický utajovaný registratúrny záznam a 
so spisom sa vzťahujú osobitné predpisy.6) Pričom poznámka pod čiarou 6 odkazuje na vyhlášku 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o 
podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. 

Podľa § 2 ods. 10 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje 
dlhodobé utajenie, sa na konci kalendárneho roka neuzatvára. Na evidenciu spisov podľa 
predchádzajúcej vety sa ďalej vzťahujú ustanovenia ako na registratúrny denník. 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je 
vytvorený v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich 
organizačnej zložke alebo im je doručený, sa eviduje v protokole. Utajovaný registratúrny 
záznam, ktorý je podnetom pre otvorenie spisu, sa následne eviduje v registratúrnom denníku 



tak, že namiesto údaja uvedeného v osobitnom predpise sa uvádza poradové číslo záznamu  
z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho 
jednoznačná identifikácia. Každý ďalší utajovaný registratúrny záznam, ktorý súvisí  
s vybavovaním tej istej veci, sa po zaevidovaní v protokole eviduje v rámci spisu. Utajovaný 
registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu, ak v § 33 ods. 3 a § 34 ods. 1 nie je 
ustanovené inak. 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. registratúrny denník vedený podľa osobitného 
predpisu17), 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. Pričom poznámka pod čiarou 17 odkazuje na § 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. 

Podľa § 12 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.,  ak je v ďalšom kalendárnom roku do spisu 
evidovaného v evidencii spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie podľa § 2 ods. 10 
prijatý alebo vytvorený nový utajovaný registratúrny záznam alebo registratúrny záznam, spis 
nedostáva nové číslo spisu a nový obal, ale pokračuje sa nasledujúcim poradovým číslom pod 
pôvodným číslom spisu. 

Podľa § 37 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zberný spis založený podľa ustanovení 
doterajších predpisov, ktorý nie je uzavretý k 31. decembru 2019, sa považuje za spis podľa tejto 
vyhlášky, ak je zaevidovaný v registratúrnom denníku; na vyraďovanie zberných spisov, ktoré sú 
uzatvorené do 31. decembra 2019, sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky.  

Podrobnosti pri výkone správy registratúry upravuje vyhláška Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov 
verejnej moci a o tvorbe spisu (ďalej len „vyhláška č. 410/2015 Z. z.“). 

V prípade evidovania záznamu a spisu prostredníctvom elektronického systému správy 
registratúry 

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. registratúrny denník obsahuje údaje podľa 
osobitného predpisu10), prípadne aj ďalšie údaje podľa rozhodnutia pôvodcu. Ak sú  
v registratúrnom denníku evidované utajované registratúrne záznamy alebo spisy obsahujúce 
utajované registratúrne záznamy, registratúrny denník sa dopĺňa o údaje podľa osobitného 
predpisu10a). Pričom poznámka pod čiarou 10 odkazuje na body 9.1 a 9.3 prílohy 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.“) a poznámka pod 
čiarou 10a odkazuje na vyhlášku č. 48/2019 Z. z. 

Podľa bodu 9.1 výnosu č. 525/2011 Z. z. štandardom pre elektronický systém správy 
registratúry vo vzťahu k evidovaniu elektronických záznamov je vedenie týchto údajov  
v evidencii elektronických registratúrnych záznamov o elektronickom registratúrnom zázname: 

a) číslo záznamu, 
b) dátum vytvorenia záznamu, 
c) dátum doručenia záznamu pôvodcovi registratúry, 
d) adresa odosielateľa, 
e) doručené množstvo (počet listov), 
f) názov záznamu (stručný obsah záznamu, predmet, vec), 
g) identifikácia záznamu vykonaná odosielateľom, 
h) pridelenie inému používateľovi, 
i) spôsob vybavenia, 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2019/48/20200101.html#paragraf-2.odsek-10


j) adresa príjemcu, 
k) dátum odovzdania na poštovú prepravu, 
l) záznam o prevode elektronického záznamu do listinnej podoby, 
m) plne určená registratúrna značka spisu, v ktorom je elektronický registratúrny záznam 
        vložený,  
n) odkaz na číslo spisu, v ktorom je elektronický registratúrny záznam vložený, 
o) názov agendového spisu, ak je elektronický registratúrny záznam umiestnený  
        v agendovom spise.  
 

Podľa bodu 9.3 výnosu č. 525/2011 Z. z. ak pôvodca registratúry ustanoví, že do položky 
„Pridelené na vybavenie“ sa zaznamenáva konkrétna organizačná zložka pôvodcu registratúry, 
správca registratúry v čase konfigurácie elektronického systému správy registratúry vytvorí a 
ďalej udržuje číselník organizačných zložiek pôvodcu registratúry.  

 
V prípade evidovania záznamu a spisu bez využitia elektronického systému správy 

registratúry: 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. registratúrny denník obsahuje 
a) poradové číslo, 
b) dátum prijatia záznamu, 
c) označenie odosielateľa, 
d) dátum odoslania záznamu odosielateľom, ak je čitateľný, 
e) číslo spisu odosielateľa, 
f) vec, 
g) označenie spracovateľa, 
h) dátum odovzdania na spracovanie a dátum vybavenia, 
i) adresáta, 
j) spôsob vybavenia, 
k) registratúrnu značku, znak hodnoty, lehotu uloženia a spravidla aj záznam o vyradení 

spisu.  

Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. v registratúrnom denníku sa vypĺňajú všetky 
údaje podľa predtlače. Záznam sa eviduje v poradí, v akom vznikol alebo v akom bol prijatý; číslo 
prvého takého registratúrneho záznamu je číslom spisu. Chybný zápis sa škrtne takým 
spôsobom, aby zostal čitateľný. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1:  

Zberný spis používaný podľa doterajších predpisov neuzavretý do 31.12.2019 sa považuje 
za „spis“ podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. a je možné ho naďalej používať ak sa zaeviduje 
v registratúrnom denníku.  

Ďalší registratúrny záznam, ktorý má byť zaradený do tohto spisu dostane také poradové 
číslo, aké by tento registratúrny záznam dostal, keby sa evidoval „v zbernom spise“ v zmysle 
doterajších predpisov. 

 
K otázke č. 2: 



Vyhláška č. 48/2019 Z. z. zmenila celkový charakter „Evidencie spisov, ktorých charakter 
vyžaduje dlhodobé utajenie“ v porovnaní s tým ako bola upravená „Evidencia utajovaných 
písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie“ predchádzajúcou právnou úpravou.   

„Evidencia spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie“ má v súčasnosti rovnaké 
postavenie ako registratúrny denník a z tohto dôvodu musí spĺňať rovnako aj všetky náležitosti 
ako samotný registratúrny denník. 

V kontexte Vašej otázky uvádzame že „Evidenciu utajovaných písomností, ktorých 
charakter vyžaduje dlhodobé utajenie“ vedenú podľa doterajších právnych predpisov, ktorá 
nebude uzavretá k 31. decembru 2019, síce bude možné používať aj naďalej, ale iba v tom 
prípade, ak sa doplnia všetky povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať registratúrny denník 
podľa vyššie uvedených právnych predpisov. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 
 


