
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... za účelom zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. 
z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov Vás v súlade s  vyhláškou NBÚ č. 48/2019 Z. z. o administratívnej 
bezpečnosti Vás žiadame o metodické usmernenie:  

ak je vytvorený URZ na oddelení ..... v dvoch exemplároch a jeden exemplár ide na iné 
oddelenie – tento sa eviduje zase ako došlý URZ? – zamestnanec si zakladá spis do ktorého tieto 
postúpené exempláre zakladá... “ 

 
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. 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. 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. 3 písm. a) vyhlášky č. 48/2019 Z. z., 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. 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak § 24 neustanovuje inak, vedúci, ktorým sa 
rozumie v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
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predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán, upraví pri manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami podrobnosti o  

a) manipulácii s utajovanými skutočnosťami, 
b) manipulácii s utajovanými skutočnosťami prijímanými a poskytovanými v rámci 

medzinárodnej spolupráce, ak také utajované skutočnosti prijíma alebo poskytuje,  
c) manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti poskytuje alebo prijíma,  
d) náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok, 
e) zabezpečení utajovaných skutočností pri zániku alebo zmene oprávnenia osoby na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a pri zmene vedúceho,  
f) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, 
g) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovaným predmetom a utajovaným 

hmotným nosičom, 
h) manipulácii s utajovanými skutočnosťami v mimoriadnej situácii9) a krízovej situácii na 

účely zamedzenia ich vyzradenia nepovolanej osobe alebo cudzej moci, a to najmä o 
zabezpečení  
1. evidencie utajovaných registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu a 

evidencie utajovaných predmetov a evidencie utajovaných hmotných nosičov,  
2. spôsobu ich ničenia a 
3. spôsobu ich ochrany. 

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. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podrobnosti o manipulácií s utajovanými skutočnosťami upravuje vedúci v registratúrnom 
poriadku v zmysle vyhlášky č. 48/2019 Z. z. V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia 
právnych predpisov a v kontexte Vašej otázky Vám uvádzame, že ak sa Vami vytvorený 
utajovaný registratúrny záznam v zmysle registratúrneho poriadku považuje za doručený inému 
oddeleniu (organizačnej zložke) podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. je toto oddelenie 
v zmysle uvedeného ustanovenia povinné ho zaevidovať v protokole. Tým, že v zmysle vyhlášky 
č. 48/2019 Z. z. žiaden utajovaný registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu, sa 
tento záznam následne zaeviduje v registratúrnom denníku (ak je podnetom na otvorenie spisu) 
alebo priamo v spise  (ak súvisí s vybavovaním tej istej veci, ku ktorej už bol spis založený). 

 
IV. POUČENIE 

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