
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obraciam sa na Vás o odborné usmernenie vo veci praktickej aplikácie vyhlášky č. 48/2019, 
konkrétne číslo utajovanej skutočnosti. Uvedomujem si Vašu zaneprázdnenosť a budem čo 
najstručnejšia.  

- pri doručenom URZ  v prezentačnej pečiatke v kolónke „číslo spisu“ sa neuvádza alebo uvádza 
skratka stupňa utajenia? 

- pri evidovaní URZ do registratúrneho denníka hneď prvá písomnosť (akoby nultá) bude mať 
poradové číslo 001 alebo v podstate až ďalšia, ktorá sa bude viazať k danej veci?“ 

 
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 od 01.01.2020 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 § 2 ods. 12 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 

a) manipulácii s utajovanými skutočnosťami, 
b) manipulácii s utajovanými skutočnosťami prijímanými a poskytovanými v rámci 

medzinárodnej spolupráce, ak také utajované skutočnosti prijíma alebo poskytuje, 
c) manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti 
poskytuje alebo prijíma, 

d) náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok, 
e) zabezpečení utajovaných skutočností pri zániku alebo zmene oprávnenia osoby na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a pri zmene vedúceho, 
f) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, 
g) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovaným predmetom a utajovaným 

hmotným nosičom, 
h) manipulácii s utajovanými skutočnosťami v mimoriadnej situácii a krízovej situácii na 

účely zamedzenia ich vyzradenia nepovolanej osobe alebo cudzej moci, a to najmä 
o zabezpečení 
1. evidencie utajovaných registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu 

a evidencie utajovaných predmetov a evidencie utajovaných hmotných nosičov, 
2. spôsobu ich ničenia a 
3. spôsobu ich ochrany. 

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 § 9 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. registratúrny denník vedený podľa osobitného 
predpisu, v ktorom sa evidujú utajované registratúrne záznamy a spisy obsahujúce utajované 
registratúrne záznamy, sa dopĺňa aspoň o stupeň utajenia spisu a údaje o jeho zmene alebo 
zrušení. 

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 predpisu je 
poradové číslo záznamu z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je 
zabezpečená jeho jednoznačná identifikácia. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu (ďalej len 
„vyhláška č. 410/2015 Z. z.“) prijatý neelektronický záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej 
pečiatky, ktorá obsahuje názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, 
počet príloh a označenie spracovateľa. Odtlačkom prezentačnej pečiatky sa označuje aj 
neelektronický záznam vzniknutý zaručenou konverziou z pôvodného elektronického záznamu. 
Vzor prezentačnej pečiatky je uvedený v prílohe č. 1. 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. základnou evidenčnou pomôckou pri správe 
registratúry je registratúrny denník. 

Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. registratúrny poriadok určuje spôsob evidovania 
spisov v jednom registratúrnom denníku alebo prostredníctvom registratúrnych denníkov 
organizačných zložiek pôvodcu. Vedenie registratúrneho denníka upravuje registratúrny 
poriadok pôvodcu. 

Podľa § 7 ods. 4 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. v registratúrnom denníku sa evidujú 
v chronologicko-numerickom poradí všetky záznamy, ktoré sú podnetom na otvorenie nového 
spisu. 

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 410/20105 Z. z. registratúrny denník obsahuje údaje podľa 
osobitného predpisu, prípadne aj ďalšie údaje podľa rozhodnutia pôvodcu. Ak sú 
v registratúrnom denníku evidované utajované registratúrne záznamy alebo spisy obsahujúce 
utajované registratúrne záznamy, registratúrny denník sa dopĺňa o údaje podľa osobitného 
predpisu. 

Podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. záznamu sa prideľuje v chronologicko-
numerickom rade evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci spisu 
automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky. Forma a osobitosť záznamu sa v evidencii 
vyznačuje udelením príznaku, ktorého formu upraví pôvodca v registratúrnom poriadku. 
V evidencii, v ktorej sa evidujú utajované registratúrne záznamy, je príznakom uvedenie skratky 
stupňa utajenia podľa osobitného predpisu.  

Podľa § 9 ods. 6 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. ak sú v registratúrnom denníku evidované 
utajované registratúrne záznamy alebo spisy obsahujúce utajované registratúrne záznamy, 
registratúrny denník podľa odseku 3 sa dopĺňa o údaje podľa osobitného predpisu. Evidenciu 
utajovaných registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis. Na utajované registratúrne 
záznamy alebo spisy obsahujúce utajované registratúrne záznamy sa vzťahujú § 8 ods. 4 tretia 
a štvrtá veta rovnako. 

Podľa § 11 ods. 9 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. číslo spisu obsahuje označenie pôvodcu alebo 
jeho organizačnej zložky, poradové číslo z registratúrneho denníka alebo inej evidencie a rok. 
Číslo spisu môže obsahovať aj iné znaky charakterizujúce skutočnosti súvisiace so spisom. 

 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

Obsahové náležitosti prezentačnej pečiatky (názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo 
záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa), ako aj vzor prezentačnej pečiatky 
ustanovuje vyhláška č. 410/2015 Z. z. Základnú skladbu čísla spisu ako jedinečného identifikátora 
vybavovania danej veci taktiež upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z., z ustanovení ktorej vyplýva, 
že číslo spisu obsahuje označenie pôvodcu alebo jeho organizačnej zložky, poradové číslo 
z registratúrneho denníka alebo inej evidencie a rok; môže obsahovať aj iné znaky 
charakterizujúce skutočnosti súvisiace so spisom.  

01.01.2020 nadobudla účinnosť nová právna úprava upravujúca podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti, ktorá ustanovila, že ak ide o doručený neelektronický utajovaný 
registratúrny záznam, označuje sa odtlačkom prezentačnej pečiatky príjemcu (náležitosti 
uvedené vyššie), ktorá sa dopĺňa o poradové číslo záznamu v rámci spisu a celkový počet listov 
registratúrneho záznamu vrátane príloh.  

V kontexte Vašej otázky uvádzame, že v prezentačnej pečiatke v kolónke „číslo spisu“ 
vyhláška č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia nevyžaduje.  

Podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. si každý štátny orgán, podnikateľ alebo iná právnická osoba 
upraví podrobnosti o manipulácii s utajovanými skutočnosťami v závislosti od svojich 
kompetencií, osobitostí, agend a podmienok. Všeobecné pravidlá evidovania záznamov 
v registratúrnom denníku ako základnej evidenčnej pomôcky v závislosti od spôsobu evidencie 
(elektronicky alebo neelektronicky) výkonu správy registratúry ustanovuje vyhláška č. 410/2015 
Z. z. a registratúrny poriadok pôvodcu. V registratúrnom denníku sa môžu spoločne evidovať 
neutajované a utajované registratúrne záznamy. Ak sa v registratúrnom denníku vedenom 
podľa vyhlášky č. 410/2015 Z. z. evidujú utajované registratúrne záznamy a spisy obsahujúce 
utajované registratúrne záznamy, registratúrny denník sa dopĺňa aspoň o stupeň utajenia spisu 
a údaje o jeho zmene alebo zrušení.  

Evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov upravuje vyhláška č. 48/2019 Z. z. 
v ustanoveniach § 9 až 12 (v závislosti od evidovania utajovaných registratúrnych záznamov bez 
využitia systému na správu alebo s využitím systému na správu). Každý vytvorený alebo prijatý 
utajovaný registratúrny záznam sa po zaevidovaní v protokole eviduje následne 
v registratúrnom denníku, ak je podnetom pre otvorenie spisu alebo v spise, ak súvisí 
s vybavením tej istej veci, ku ktorej bol už spis založený. Utajovaný registratúrny záznam, ktorý 
je podnetom na otvorenie spisu sa eviduje v registratúrnom denníku aj v spise a v rámci spisu je 
mu pridelené poradové číslo 1. Každý ďalší utajovaný registratúrny záznam, ktorý súvisí 
s vybavovaním tej istej veci, sa po zaevidovaní v protokole eviduje v rámci spisu.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


