
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Sme tak trochu zmätené z evidovania počtu listov registrat. záznamov, vlastne sa nevieme 
s kolegyňami zhodnúť, čo je správne.  

Pri vlastnej písomnosti, resp. registratúrnom zázname, ktorý evidujem do protokolu uvádzam 
v stĺpci č. 6 - počet listov jedného exempláru alebo počet listov všetkých exemplárov spolu? Keď má 
jeden exemplár počet listov 5 a vyhotovili sme 3 exempláre - uvádzam 5 alebo 15 listov? Niektoré 
kolegyne ma presviedčajú, že 15, mne sa to nejako nezdá... z protokolu ani z obsahu spisu  nie je 
potom zrejmé, koľko listov má vlastne samotný registratúrny záznam.  

Keď vytvoríme vlastný registratúrny záznam  v 2 exemplároch,  reg. záznam  má jeden list a 37 
listov príloh - spolu 38 listov, ale prílohy sú len pri exemplári č. 1, tak uvádzam počet listov 38 alebo 
38 + 1? Alebo opačne, ak mi doručia 2 exempláre písomnosti, pričom prílohy sú len pri exemplári 
číslo 1 ako to zaevidujem?  

Bola nám doručená písomnosť - exemplár č. 2, na ktorej je uvedený počet všetkých listov 57 (2 
listy + prílohy 3/55), ale prílohy boli len pri exemplári číslo 1, ktorý bol odoslaný inému adresátovi, 
takže nám boli doručené len 2 listy.  

Nejako som sa v tom počte listov zamotala a neviem, či sa teda eviduje celkový počet listov, 
ktoré sme vyhotovili a ktoré máme pred odoslaním všetkým adresátom, alebo počet listov jedného 
exempláru registratúrneho záznamu (vrátane príloh).  

Ak budete mať čas, bola by som Vám vďačná za usmernenie aj v mene ostatných kolegýň.“ 
 
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 od 01.01.2020 je upravená vyhláškou č. 48/2019 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej 
len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 8 ods. 1 zákona ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť v štátnom 
orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej 
osobe štatutárny orgán (ďalej len "vedúci"); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je 
vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu. 

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. 

V odkaze na osobitný predpis sa uvádza  

 Vyhláška 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. 

 Vyhláška 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. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach, medzi ktoré patrí 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. 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 § 10 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. doručený neelektronický utajovaný registratúrny 
záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky príjemcu podľa osobitného predpisu, ktorá 
sa dopĺňa o poradové číslo záznamu v rámci spisu a celkový počet listov registratúrneho záznamu 
vrátane príloh; číslom záznamu podľa osobitného predpisu18 je poradové číslo záznamu 
z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho 
jednoznačná identifikácia. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Po novom vyhláška č. 48/2019 Z. z. ustanovuje len minimálne požiadavky a základné princípy 
zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti, nakoľko 
základ tvoria pravidlá nastavené bežnou (neutajovanou) registratúrou. Z uvedených dôvodov 
vyhláška predpokladá, že si každý štátny orgán, podnikateľ alebo iná právnická osoba upraví 
podrobnosti o manipulácií s utajovanými skutočnosťami v závislosti od svojich kompetencií, agend, 
osobitostí a podmienok, za dodržania minimálnych opatrení ustanovených vyhláškou. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je v kompetencii úradu rozhodnúť, ktorý z postupov 
uvedených v žiadosti je vo vašich podmienkach správny. Keďže vyhláška č. 48/2019 Z. z.  ustanovuje 
vykonať zápisy do protokolu najmenej v rozsahu vyžadovaných náležitostí (počet listov, počet 
exemplárov), tento údaj musí byť vyplnený. Je však na rozhodnutí vedúceho, či vo svojej pôsobnosti 
určí jednotné uvádzanie takýchto údajov alebo toto rozhodnutie ponechá na príslušných 
zamestnancov. V tabuľke uvádzame niektoré príklady správneho zápisu údajov.  

Napríklad: 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 Utajovaný registratúrny záznam Spôsoby zápisu do protokolu 

Počet Počet Počet 

listov exempl. listov exempl. listov exempl. 

1. 3 exempláre, každý má 5 listov 15 3 15 
(5+5+5) 

3 5+5+5 3 

2. Exemplár č. 1: 38 (1+1/37 listov) 
Exemplár č. 2: 1 (list) 

38+1 2 39 2 (1+37) 
+1 

2 

3. Exemplár č. 2: 57 (2+3/55 listov), 
prílohy sú len pri exemplári č. 1  

2 1 (2+0) 1 57-55 1 


