
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ako postupovať v prípade, ak vytvárame utajovaný registratúrny záznam stupňa utajenia 
Dôverné (sprievodný list - 3 strany), pričom obsah celej jednej strany je Dôverný, obsah celej 
jednej strany je Vyhradený a obsah celej jednej strany je neutajovaný. Utajovaný registratúrny 
záznam má jednu neutajovanú prílohu (2 celé strany).  

1. Akým stupňom utajenia označíme stranu (v hornej a dolnej časti) tohto utajovaného 
registratúrneho záznamu, ktorej celý obsah je neutajovaný a je označený v zmysle § 3 ods. 3 
vyhlášky v hranatých zátvorkách [N]? 

2. Akým stupňom utajenia označíme stranu (v hornej a dolnej časti) tohto utajovaného 
registratúrneho záznamu, ktorej celý obsah je stupňa utajenia Vyhradené a je označený v zmysle 
§ 3 ods. 3 vyhlášky v hranatých zátvorkách [V]? 

3. Akým stupňom utajenia označíme strany prílohy (v hornej a dolnej časti), ktorých celý 
obsah je neutajovaný a táto časť utajovaného registratúrneho záznamu je označená v zmysle § 
3 ods. 3 vyhlášky v hranatých zátvorkách [N]? 

Ak označíme strany neutajovanej prílohy utajovaného registratúrneho záznamu v súlade 
s Vaším usmernením, t. z. v pravej hornej a dolnej časti ako „neutajované“, je potrebné označiť 
tieto strany aj stupňom utajenia Dôverné? V prípade, že áno, označenie „Dôverné“ 
a „neutajované“ si bude navzájom odporovať. Ak by boli strany prílohy označené iba ako 
„neutajované“ (bez označenia stupňa utajenia), nedošlo by k porušeniu § 3 ods. 2 a § 7 ods. 1 
písm. b) vyhlášky?  

4. Nahrádza označenie „neutajované“ označenie stupňa utajenia?“ 
 
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“). 

Podľa § 3 ods. 2 zákona stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“, 
„Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“. 

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 § 3 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každá utajovaná skutočnosť sa označuje stupňom 
utajenia už pri jej vytváraní. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa na utajovanom registratúrnom 
zázname označuje spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona červenou farbou slovami Prísne tajné, 
Tajné, Dôverné alebo Vyhradené na každej strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho 
prílohy v hornej a dolnej časti. Označenie stupňa utajenia sa pri elektronickom utajovanom 
registratúrnom zázname vykoná tak, že je možné ho jednoznačne identifikovať bez nutnosti 
oboznámenia sa s obsahom elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 

 Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak sa utajovaná skutočnosť skladá z častí rôzneho 
stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Stupeň utajenia časti 
utajovanej skutočnosti sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa 



utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“; 
neutajovaná časť sa vyznačuje slovom "neutajované" v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“ 
v hranatých zátvorkách. 

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak ďalej nie je ustanovené inak, na prvej 
strane utajovaného registratúrneho záznamu sa uvádzajú náležitosti podľa osobitného predpisu 
okrem priezviska, ktoré sa neuvádza v podmienkach spravodajských služieb, doplnené o stupeň 
utajenia, ktorý sa uvádza na každej strane; uvedené sa vzťahuje aj na prílohy. 

Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak má utajovaný registratúrny záznam prílohu, 
označuje sa prvá strana prílohy počtom listov a uvedením, že ide o prílohu. O odpojení prílohy 
od neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu sa vyhotoví záznam na 
neelektronickom utajovanom registratúrnom zázname a manipuluje sa s ňou ďalej podľa jej 
stupňa utajenia. Ak sa k odpojenej prílohe vytvára sprievodný list s iným číslom utajovaného 
registratúrneho záznamu podľa § 6 ods. 2, na prvej strane prílohy sa uvedie zápis, z ktorého je 
zrejmé, k akému sprievodnému listu táto príloha patrí.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe ustanovení citovaných v časti „Aplikované právne predpisy“ sa vytváraný 
utajovaný registratúrny záznam má označiť stupňom utajenia na jeho každej strane vrátane 
príloh (červenou farbou hore a dole). V prípade uvedenom vo Vašej žiadosti sa takáto 
požiadavka na označovanie stupňa utajenia aplikuje nasledovne.  

Sprievodný list, ktorý pozostáva z troch listov obsahujúcich časti stupňa utajenia Dôverné, 
Vyhradené a neutajované časti, sa označí najvyšším stupňom utajenia z jednotlivých stupňov 
utajenia. Uvedené znamená, že na každom jednom jeho liste (ktorý obsahuje text) v jeho hornej 
a dolnej časti sa označí stupeň utajenia „Dôverné“ červenou farbou. Jednotlivé časti 
sprievodného listu obsahujúce utajované skutočnosti rôzneho stupňa utajenia (Dôverné 
a Vyhradené) je možné označiť na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa utajenia 
v hranatých zátvorkách („[D]“ alebo „[V]“) alebo, ak tieto časti sú neutajované, môžu sa označiť 
slovom "neutajované" v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“. Takéto označovanie 
jednotlivých častí však nie je povinné.  

Povinnosť označovania stupňa utajenia sa rovnako vzťahuje i na prílohy, ktoré sú však 
považované za samostatné celky z dôvodu ich možného odpojenia a ďalšej manipulácie s nimi. 
V prípade uvedenom vo Vašej žiadosti sa teda príloha, ktorá pozostáva z dvoch listov 
neobsahujúcich utajované skutočnosti, stupňom utajenia neoznačí. V takomto prípade z dôvodu 
jednoznačnosti odporúčame uviesť aspoň na prvej strane prílohy, že sa jedná o neutajovanú 
prílohu napríklad slovami „Neutajovaná príloha č. 1“ alebo slovom „NEUTAJOVANÉ“.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


