
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Prosím Vás o poskytnutie informácie k schvaľovaniu internej smernice „S-XXXXX-XXX 
Registratúrny poriadok v oblasti utajovaných skutočností“, ktorá upravuje postup organizačných 
útvarov spoločnosti XXXXXXXXX pri správe registratúry v oblasti utajovaných skutočností 
neautomatizovaným spôsobom, vydanej v súlade s § 3 ods. 2 písm. c) bod 3 vyhlášky Národného 
bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte 
podnikateľa a s § 2 ods. 13 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností. 

Po konzultácii so XXXXXXXXX by sme mali dať novú smernicu schváliť na Národný 
bezpečnostný úrad a prosím Vás o poskytnutie odporúčania ako postupovať, ako podať žiadosť, 
čo má byť jej obsahom a prílohami a akou formou žiadosť poslať.“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje 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 § 70 ods. 1 písm. a) bodu 16 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany 
utajovaných skutočností posudzuje a vydáva stanovisko k registratúrnemu poriadku, ktorý 
upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti. 

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. 13 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak to ustanovuje osobitný predpis, vedúci upraví 
podrobnosti podľa odseku 12 rovnako. Pričom poznámka pod čiarou k osobitnému predpisu 
odkazuje na vyhlášku č. 301/2013 Z. z. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o bezpečnostnom projekte 
podnikateľa upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. 
o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška 
č. 301/2013 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) tretieho bodu vyhlášky č. 301/2013 Z. z., ak ďalej nie je ustanovené 
v odseku 3 inak, v bezpečnostnom projekte podnikateľa, ktorého vzor je uvedený  
v prílohe č. 1, podnikateľ uvádza realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s technickým 
zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti, ktorú 
tvorí registratúrny poriadok podnikateľa vypracovaný v súlade s osobitným predpisom. 

Organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu 
archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, 
prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry upravuje 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“). 



Podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. pôvodca registratúry, ktorý je orgánom 
verejnej moci, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou 
zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný 
vypracovať aj registratúrny poriadok. Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj 
právnická osoba, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo právnická 
osoba, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Pôvodcu registratúry 
založeného orgánom verejnej moci alebo právnickou osobou podľa prvej vety, ktorý je povinný 
vypracovať registratúrny poriadok, určuje ministerstvo. 

Podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. ministerstvo schvaľuje registratúrny 
poriadok a registratúrny plán pôvodcu registratúry, ako aj bádateľský poriadok archívu; ak 
registratúrny poriadok upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi 
utajované skutočnosti, prihliada pri jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného 
úradu. 

Podľa § 24a písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. Štátny ústredný archív a štátny archív 
s regionálnou územnou pôsobnosťou schvaľujú registratúrny poriadok a registratúrny plán 
pôvodcu registratúry, ako aj bádateľský poriadok archívu, ak registratúrny poriadok upravuje 
manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti, prihliadajú pri 
jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného úradu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vyplývajúc z ustanovení vyššie uvedených všeobecné záväzných právnych predpisov 
bezpečnostný projekt podnikateľa tvorí aj návrh registratúrneho poriadku, v ktorom má vedúci 
s účinnosťou od 01.01.2020 upraviť podrobnosti ustanovené v § 2 ods. 12 vyhlášky  
č. 48/2019 Z. z., pričom spôsob úpravy je ponechaný na podnikateľa. 

Takto vypracovaný registratúrny poriadok sa zasiela Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky na schválenie. Ak registratúrny poriadok obsahuje úpravu manipulácie s utajovanými 
registratúrnymi záznamami, ako je to vo Vašom prípade, Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky požiada úrad o stanovisko a následne, po jeho súhlasnom stanovisku, registratúrny 
poriadok schváli. 

Na doplnenie: Zmena právnej úpravy s účinnosťou od 01.01.2020 má za následok, že 
registratúrne poriadky, ktoré podľa zákona č. 395/2002 Z. z. pôvodne upravovali len správu 
neutajovaných registratúrnych záznamov sa majú doplniť o druhú časť upravujúcu spôsob 
manipulácie s utajovanými registratúrnymi záznamami. Z dôvodu jednotného výkladu 
a jednoznačnej aplikovateľnosti uvádzame, že podnikateľ, ktorý podľa zákona č. 395/2002 Z. z. 
do 01.01.2020 nemal povinnosť vypracovať registratúrny poriadok (jeho prvú časť) a žiada 
o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo má platné takéto potvrdenie, je počnúc 
týmto dátumom účinnosti povinný vypracovať a dať na schválenie Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky registratúrny poriadok upravujúci manipuláciu s utajovanými 
registratúrnymi záznamami. 

IV. POUČENIE 

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


