
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s jednou žiadosťou o poskytnutie informácie a to v súvislosti  
s vedením elektronického registratúrneho denníka.  

Ak by sme viedli elektronický registratúrny denník je potrebné, aby bol vedený v certifikovanom 
technickom prostriedku alebo je postačujúce, ak je zabezpečená trojstupňová ochrana so zálohovaním, 
aby bol vedený aj v necertifikovanom technickom prostriedku.“ 

 
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“). 

Podľa § 2 písm. i) zákona technickým prostriedkom zariadenie alebo systém určený na vytváranie, 
spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

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 č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 48/2009 Z. z. registratúrny denník vedený podľa osobitného 
predpisu,17) 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. 
V odkaze na osobitný predpis sa uvádza § 7 až 9 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. (ďalej len „vyhláška č. 410/2015 Z. z.“). 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. evidencia spisov je evidencia registratúrnych záznamov 
a spisov v registratúrnom denníku, v agendových systémoch a iných osobitných systematických 
evidenciách vedených pôvodcom vrátane registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované 
skutočnosti (ďalej len "utajované registratúrne záznamy"), ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

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

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Základné pravidlá vedenia registratúrneho denníka ustanovuje vyhláška č. 410/2015 Z. z. a ak sa 
v registratúrnom denníku eviduje utajovaný registratúrny záznam, v takom prípade vyhláška 
č. 48/2019 Z. z. nevyžaduje žiadnu jeho úpravu alebo zmenu, iba ustanovuje doplniť jeho obsahovú 
časť o ďalšie údaje (o stupeň utajenia spisu a jeho zmenu alebo zrušenie).  

Registratúrny denník je základná evidenčná pomôcka, v ktorej sa evidujú registratúrne záznamy, 
respektíve údaje z nich (napríklad dátum prijatia záznamu, označenie odosielateľa, dátum odoslania 
záznamu odosielateľom, číslo spisu odosielateľa, vec a pod.). Nakoľko údaje o utajovaných 
registratúrnych záznamoch, ktoré sa zapisujú do registratúrneho denníka, nie sú utajovanou 
skutočnosťou a navyše namiesto názvu veci sa uvádza číslo záznamu, nie je dôvod, aby registratúrny 
denník bol utajený; to však neplatí v prípade, že vedúci rozhodne o jeho utajení prostredníctvom 
vlastného zoznamu utajovaných skutočností (uvedené nie je bežnou praxou a ani to neodporúčame 
tak vykonať). V prípade, že vedúci nerozhodol o utajení registratúrneho denníka, je možné ho viesť 
v elektronickej podobe bez využitia certifikovaného a schváleného technického prostriedku. 



Jedinou podmienkou pre takéto vedenie registratúrneho denníka v elektronickej podobe je teda 
odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť jeho minimálne trojstupňovú 
ochranu (heslovitý individuálny prístup, priebežné vyhotovovanie interných a externých záloh), pričom 
podpisy spracovateľov sa v ňom nevyžadujú uvádzať.  

 
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. 


