
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Prosím o odborné usmernenie v oblasti administratívnej bezpečnosti, konkrétne pri realizácii 
transformácie. 

Cez certifikovaný TP máme doručený URZ s označením exempláru (napr. exemplár č. 5). Písomnosť 
je určená pre  viacerých adresátov (napr. trom). Pri vytlačení (transformácii) tohto záznamu  treba 
postupovať: 

1. jeden výtlačok považovať za exemplár č. 5, kde príde prezentačná pečiatka, zaevidovať do 
protokolu (v kolónke č. 6 uviesť číslo exempláru), zaevidovať do registratúrneho denníka a v spise 
vyznačiť transformáciu (vyhotovenie 2 kópií), na dvoch vyhotoveniach vyznačiť „Kópia č. ..., č. originálu 
........“ alebo 

2. všetky 3 vytlačené záznamy označiť ako kópia (v tom prípade nebude mať žiaden prezentačnú 
pečiatku), číslo záznamu z protokolu uviesť len vo „veci“ registratúrneho denníka, v spise  vyznačiť 
transformáciu (vyhotovenie 3 kópií) . 

Je potrebné doručenú elektronickú podobu tohto URZ mať uloženú a evidovanú?“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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 § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu vyhlášky č. 48/2019 Z. z. táto vyhláška upravuje 
administratívnu bezpečnosť utajovanej skutočnosti, ktorou sa okrem iného rozumie registratúrny 
záznam obsahujúci utajovanú skutočnosť v elektronickej podobe (ďalej len "elektronický utajovaný 
registratúrny záznam") alebo registratúrny záznam obsahujúci utajovanú skutočnosť v listinnej podobe 
(ďalej len "neelektronický utajovaný registratúrny záznam"). 

Podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. opatrenia administratívnej bezpečnosti podľa tejto 
vyhlášky sa nevzťahujú na utajované skutočnosti, s ktorými sa manipuluje na technických prostriedkoch 
podľa zákona a ktoré nie sú evidované pôvodcom registratúry ako registratúrne záznamy. 

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. 

Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. neelektronický utajovaný registratúrny záznam označený 
stupňom utajenia Prísne tajné možno rozmnožovať alebo vyhotovovať jeho preklad len na základe 
preukázateľného súhlasu pôvodcu utajovanej skutočnosti. 

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. neelektronický utajovaný registratúrny záznam označený 
stupňom utajenia Tajné, Dôverné alebo Vyhradené možno rozmnožovať alebo vyhotovovať jeho 
preklad, ak jeho pôvodca v osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie neuviedol inak; 
týmto nie je dotknutý § 24 ods. 5. 



Podľa § 21 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. transformáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumie 
vyhotovenie neelektronickej kópie z elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 

Podľa § 21 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. na transformáciu elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu sa vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1 a 2. Takto vytvorená neelektronická kópia 
sa označí slovami „kópia č. ...“, pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu a ten, kto ju transformoval, vykoná pevné spojenie podľa § 7 ods. 4. 

Podľa § 21 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každá transformácia sa zaznamená v spise, v ktorom je 
evidovaný pôvodný utajovaný registratúrny záznam. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súlade so súčasnými požiadavkami na správu registratúry (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na 
jeho vykonanie) je elektronický záznam, rovnako ako záznam listinný, neoddeliteľnou súčasťou správy 
registratúry subjektu. Prechádza v nej jednotlivými etapami svojho „života“, a preto je možné a nutné 
vzťahovať naň s určitými špecifickými prvkami všetky zásady správy registratúry. Odlišnosti v rámci 
manipulácie s elektronickými dokumentami má subjekt podrobne upraviť v registratúrnom poriadku pri 
popise jednotlivých úkonov.  

V súlade s citovanými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v časti „Aplikované právne 
predpisy“, sa každý prijatý utajovaný registratúrny záznam (elektronický aj neelektronický) má evidovať 
v protokole a v spise, resp. aj v registratúrnom denníku, ak je podnetom na otvorenie spisu. Výnimku 
z tejto povinnosti evidencie majú tzv. n e r e g i s t r a t ú r n e  záznamy prijaté prostredníctvom 
technických prostriedkov (napríklad utajované neoficiálne e-maily). Z uvedeného vyplýva, že 
elektronický aj neelektronický utajovaný registratúrny záznam (vytvorený i doručený) sa má evidovať 
rovnako v protokole a v spise, resp. v registratúrnom denníku.  

V prípade elektronicky prijatého registratúrneho záznamu sa tento neoznačuje prezentačnou 
pečiatkou, ale je potrebné zabezpečiť jeho označenie príslušnými jednoznačnými identifikátormi 
príjemcu (znak pevne spojený s entitou registratúry (subjektom) zaisťujúci jej nezameniteľnosť 
a jedinečnosť, môže ním byť číslo spisu alebo číslo záznamu). Takéto označenie je možné vykonať 
v názve dokumentu alebo súboru. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti je postup manipulácie s utajovanou skutočnosťou podľa druhého 
bodu Vašej žiadosti správny. Elektronicky prijatý utajovaný registratúrny záznam sa zaeviduje a označí 
spôsobom popísaným vyššie. Takýto záznam má subjekt povinnosť ukladať (podľa § 23 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry 
orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. má byť elektronický registratúrny 
záznam uložený vo formáte, ktorý zaručí jeho nemennosť a umožní jeho zobrazenie používateľsky 
zrozumiteľným spôsobom). 

Na samotné vyhotovenie neelektronických kópií utajovaného registratúrneho záznamu (vytlačením 
z technického prostriedku) sa aplikujú ustanovenia vyhlášky č. 48/2019 Z. z. o transformácií. Uvedené 
znamená, že transformovať elektronický utajovaný registratúrny záznam  

 stupňa Prísne tajné je možné len na základe preukázateľného súhlasu pôvodcu utajovanej 
skutočnosti a  

 stupňov utajenia Vyhradené, Dôverné alebo Tajné je možné, ak pôvodca utajovanej skutočnosti 
v osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie neuviedol inak. 

 Neelektronická kópia sa označí slovami „Kópia č. …“, pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného 
elektronického utajovaného registratúrneho záznamu a jej listy sa pevne spoja tak, aby sa zabránilo 
možnosti ich výmeny. Vyhotovené kópie sa prezentačnou pečiatkou neoznačujú. Transformácia sa 
zaznamená v spise, v ktorom je evidovaný pôvodný elektronický utajovaný registratúrny záznam.  

 



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. 

 


