
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Subjekt zaslal v decembri 2019 utajovanú písomnosť podnikateľovi, s ktorým má uzatvorenú 
zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „ZOPUS“). Táto utajovaná písomnosť 
má všetky náležitosti podľa § 7 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 Z. 
z.).  

Podnikateľ má uvedenú písomnosť zaevidovanú v decembri 2019, teda podľa vyhlášky 
č.  453/2007 Z. z. Keďže ju už pre svoju činnosť nepotrebuje, v súlade so ZOPUS-om  ju dňa 
1.4.2020 vrátil na subjekt bez sprievodného listu, teda „prvopisom“.  

Keďže vyhláška 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.) v prechodných ustanoveniach takéto situácie neupravuje, dovoľujem si Vás 
požiadať o usmernenie, resp. o zaujatie stanoviska ako v takýchto prípadoch postupovať. Subjekt 
má uzavreté ZOPUS-y s viacerými podnikateľmi a takéto situácie sa nám budú opakovať.  

Pre informáciu uvádzam:  
- subjekt má predmetnú utajovanú písomnosť zaevidovanú v protokole utajovaných 

písomností v roku 2019 a je vybavená.  
- Vrátenú písomnosť od podnikateľa subjekt pre svoju činnosť už nepotrebuje, ide 

o výtlačok, ktorý by sme mohli zničiť.  
- Zaevidovať túto vrátenú písomnosť do protokolu v roku 2020 nie je možné, nakoľko 

nespĺňa všetky náležitosti podľa § 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.“ 
 
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“). 

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 „vyhlášky č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. doručený utajovaný registratúrny záznam, ktorý 
nemá formálne náležitosti podľa § 7 alebo ktorého náležitosti nie sú v zhode so skutočným 
stavom, sa vráti odosielateľovi po jeho zaevidovaní a pripojí sa k nemu záznam o zistených 
nedostatkoch. Ak nie je možné utajovaný registratúrny záznam vrátiť odosielateľovi, príjemca 
upozorní odosielateľa na zistené nedostatky a preukázateľne ho požiada o ich neodkladné 
odstránenie. 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky bezpečnostného úradu 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 predpise16) 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 § 23 ods. 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. pôvodca utajovanej skutočnosti môže zničiť 
mimo vyraďovacieho konania tie exempláre utajovaného registratúrneho záznamu, na ktorých 
nie je uvedený rozdeľovník. Takéto zničenie sa uvedie v rozdeľovníku na pôvodnej utajovanej 
skutočnosti. Mimo vyraďovacieho konania môže oprávnená osoba zničiť kópiu neelektronického 
utajovaného registratúrneho záznamu stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné, ktorú vyhotovila. 
Záznam o zničení vyznačí oprávnená osoba na pôvodnom neelektronickom utajovanom 
registratúrnom zázname a v spise, v ktorom je evidovaná. 

Podľa § 37 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované písomnosti vytvorené podľa ustanovení 
doterajších predpisov sa považujú za neelektronické utajované registratúrne záznamy podľa 
tejto vyhlášky; na ich vyraďovanie sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Účelom prechodného ustanovenia vyhlášky č. 48/2019 Z. z. je zabezpečiť náležitú kontinuitu 
v zabezpečení ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti pri 
zmene právnej úpravy. Pod náležitou kontinuitou v žiadosti uvádzanom prípade rozumieme 
akceptovanie aplikovaných pravidiel ustanovených predchádzajúcou právnou úpravou pri 
vytváraní utajovanej písomnosti bez nutnosti ich dodatočných opráv alebo zmien. Z uvedeného 
dôvodu subjekt prijímajúci utajovanú písomnosť spĺňajúcu formálne náležitosti podľa vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení 
neskorších predpisov manipuluje s takouto písomnosťou ako s neelektronickým utajovaným 
registratúrnym záznamom obsahujúcim formálne náležitosti v zhode so skutočným stavom. Na 
takúto „utajovanú písomnosť“ sa teda nevzťahuje § 8 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019  Z. z. a po jej 
zaevidovaní sa môže zničiť podľa § 23 ods. 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 


