
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Pracujem na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a bola som na Vašej prednáške v Starej 
Lesnej aj v Bratislave. Chcela by som Vás poprosiť o usmernenie ohľadom zrušenia stupňa 
utajenia. Vyznačí sa to v registratúrnom denníku, v spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e, na 
utajovanej skutočnosti... v protokole sa zrušenie stupňa utajenia nevyznačuje?“ 

 
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 § 5 ods. 1 vyhlášky č 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa zmení alebo zruší 
a) uplynutím určenej lehoty utajenia alebo 
b) na základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa 

utajenia; pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť aj o zmene alebo zrušení stupňa 
utajenia časti utajovanej skutočnosti. 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia podľa 
odseku 1 písm. b) pôvodca utajovanej skutočnosti preukázateľne oznámi všetkým adresátom, 
ktorým je doručená. Oznámenie pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa 
utajenia sa uchováva spolu s utajovanou skutočnosťou. 

Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak utajovanej skutočnosti uplynie určená lehota 
utajenia alebo je stupeň utajenia zmenený alebo zrušený, vyznačí sa to neodkladne 
v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) a zároveň na utajovanej 
skutočnosti tak, že je zrejmý pôvodný stupeň utajenia. Ak je zmenený stupeň utajenia, vyznačí 
sa nový stupeň utajenia v registratúrnom denníku, spise, evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e) 
a zároveň na utajovanej skutočnosti. Zmena alebo zrušenie stupňa utajenia spisu sa vyznačí 
v registratúrnom denníku. 

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 

Protokol slúži iba na evidenciu utajovaných registratúrnych záznamov a evidujú sa v ňom 
všetky prijaté a vytvorené utajované registratúrne záznamy a týmto záznamom sa prideľujú čísla 
záznamov. Ďalšia manipulácia s utajovanými registratúrnymi záznamami (rozmnožovanie, 
ničenie, atď.) sa v protokole nezaznamenáva. Platná právna úprava ustanovuje spoločné 
evidovanie utajovaných a neutajovaných registratúrnych záznamov prostredníctvom 
registratúrnych denníkov, resp. spisov, a preto povinnosť preevidovávania utajovaných 
registratúrnych záznamov z dôvodu zmeny alebo zrušenia ich stupňa utajenia odpadá a tieto 
záznamy zostávajú po zmene alebo zrušení stupňa utajenia v pôvodnom spise. Z uvedeného 
dôvodu sa zmena alebo zrušenie stupňa utajenia v protokole nevyznačuje. 



Platná právna úprava ustanovuje zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia vyznačiť 
v registratúrnom denníku, spise, evidencii, v ktorej sa evidujú utajované predmety a utajované 
hmotné nosiče a zároveň na utajovanej skutočnosti tak, že je zrejmý pôvodný stupeň utajenia. 
Zároveň je potrebné zmenu alebo zrušenie stupňa utajenia utajovanej skutočnosti na základe 
rozhodnutia pôvodcu preukázateľne oznámiť všetkým adresátom, ktorým bola doručená.  

 

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. 

 


