
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky. Č. 48/2019 Z. z. pre potreby subjektu sme vytvorili administratívnu 
pomôcku, ktorú potrebujeme uviesť do praxe. Prevládajú dva výklady o spôsobe manipulácie 
a vzoru administratívnej pomôcky: 

1. Takáto administratívny pomôcka musí mať všetky náležitosti protokolu a aj registratúrneho 
denníka. Tu sa zapisujú všetky prijaté alebo vytvorené utajované registratúrne záznamy 
a vznikajú spisy. Ak príde alebo vznikne utajovaný registratúrny záznam súvisiaci s už 
vzniknutým spisom, eviduje sa iba v spise pod ďalším poradovým číslom, Vzor 
administratívnej pomôcky je prílohou č. 1. 

2. Vo vyhláške je napísané, že môže byť vedený spoločne, ak zároveň obsahuje aj náležitosti 
podľa predchádzajúcej vety a vedie sa v neelektronickej podobe. A to je ten názor, že musí 
byť aj stĺpec v ktorom je aj číslo z protokolu. To znamenám, že v prvom riadku pod číslom 
jedna (číslo z protokolu) a číslom jedna (číslo spisu) zaevidujem prijatý utajovaný 
registratúrny záznam. Ak príde ďalší utajovaný registratúrny záznam súvisiaci so spisom 
číslo jedna zaevidujem ho do druhého riadku ako číslo dva (číslo z protokolu) a do druhého 
stĺpca napíšem číslo jedna (číslo spisu). Tento názor sa odvoláva na vyhlášku 
s odôvodnením, že spojená administratívny pomôcka musí obsahovať tie isté informácie 
z protokolu a aj z registratúrneho denníka, Tento spôsob vedenie nedáva zmysel a nerieši 
jednoduchosť výnimky vo vyhláške. Vzor administratívnej pomôcky je prílohou č. 2. 

Vzhľadom k rôznemu výkladu vyhlášky Vás žiadame o metodické usmernenie k spôsobu 
evidovania utajovaných registratúrnych záznamov v takejto spojenej administratívnej pomôcke a jej 
informatívneho vzoru.“ 

 
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 § 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach, ktorou je aj 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. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. administratívne pomôcky sa evidujú v knihe 
administratívnych pomôcok. Jednotlivé listy knihy administratívnych pomôcok a listy 
administratívnych pomôcok sa očíslujú. Knihu administratívnych pomôcok a administratívnu 
pomôcku tvorí obal, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou, a ktorý obsahuje aspoň názov štátneho 
orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa § 6 ods. 8 zákona (ďalej 
len „podnikateľ“), alebo inej právnickej osoby alebo ich organizačnej zložky, ďalej názov knihy 
administratívnych pomôcok alebo administratívnej pomôcky a evidenčné číslo; ak je 



administratívna pomôcka vedená v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická administratívna 
pomôcka“), obal sa nevyhotovuje a tieto údaje elektronická administratívna pomôcka 
preukázateľne zaznamenáva. 

Podľa § 2 ods. 11 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. všetky zápisy do knihy administratívnych pomôcok, 
administratívnych pomôcok, s výnimkou poznámkového zošita sa vykonávajú najmenej v rozsahu 
náležitostí ustanovených touto vyhláškou v chronologicko-numerickom poradí. Zápisy do knihy 
administratívnych pomôcok vedenej v listinnej podobe a administratívnych pomôcok vedených 
v listinnej podobe sa vykonávajú tak, že je zabezpečená trvalosť písma. 

Podľa § 2 ods. 12 písm. d) 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 predseda 
a v inej právnickej osobe štatutárny orgán, upraví pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami 
podrobnosti o náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok. 

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 

Vyhláška č. 48/2019 Z. z. ustanovuje pre spravodajské služby (informatívne vymenované 
v poznámke pod čiarou) výnimku v spôsobe vedenia protokolu a registratúrneho denníka, ktorá 
spočíva v možnosti ich vedenia spoločne pri splnení nasledovných podmienok: 

1. protokol je určený výlučne na evidovanie neelektronických utajovaných registratúrnych 
záznamov, 

2. registratúrny denník je vedený v neelektronickej podobe a 
3. registratúrny denník obsahuje údaje protokolu (tzn. poradové číslo záznamu, stupeň 

utajenia, dátum prijatia alebo vytvorenia, číslo prijatého utajovaného registratúrneho 
záznamu, počet listov, počet exemplárov, vec a číslo spisu). 

Z uvedeného teda vyplýva, že vyhláška č. 48/2019 Z. z. neustanovuje spravodajským službám 
konkrétny spôsob vedenia spoločného protokolu a registratúrneho denníka, ak sú splnené hore 
uvedené tri podmienky. Avšak samotný spôsob evidencie utajovaných registratúrnych záznamov je 
ustanovený ďalej v § 9 až 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. a tieto ustanovenia výnimku z evidencie 
v protokole nijakým spôsobom nepripúšťajú.  

Zároveň uvádzame, že z pohľadu administratívnych pomôcok najvýraznejšia zmena nastala 
v postavení protokolu, ktorý doposiaľ plnil úlohu základnej administratívnej pomôcky pri evidovaní 
neelektronických utajovaných registratúrnych záznamov. V novom nastavení systému evidencie 
utajovaných registratúrnych záznamov sa stáva tzv. „denníkom záznamov“ a evidujú sa v ňom 
všetky prijaté a vytvorené utajované registratúrne záznamy a týmto záznamom sú aj z neho 
prideľované „čísla záznamov“. Zásadnou zmenou ale je, že ďalšia manipulácia s utajovanými 
registratúrnymi záznamami sa v protokole nezaznamenáva (napr. spracovateľ, adresát, 
rozmnožovanie alebo ničenie) s výnimkou uvedenia údaju o čísle spisu, do ktorého bol konkrétny 
utajovaný registratúrny záznam zaradený. 

Na základe uvedených skutočností nie je možné v podmienkach spravodajských služieb 
akceptovať Vami navrhovaný postup (výklad č. 1) evidovania neelektronických utajovaných 
registratúrnych záznamov priamo v spisoch (bez ich prvotného zaevidovania v protokole), ak nie sú 
podnetom na otvorenie spisu, a teda v danej veci bol už založený spis. 



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. 

 


