
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Xxxxxxxxxxxxxxx si Vás touto cestou dovoľuje požiadať o usmernenie týkajúce sa zrušenia 
stupňa utajenia „časti“ neelektronického utajovaného záznamu (URZ vypracovaný v roku 2018). 

Jedná sa o neelektronický URZ, ktorý má 2 prílohy. Pôvodca URZ rozhodol, v zmysle § 5 
ods. 1 písm. b) vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z., že sprievodný list neelektronického URZ bude mať 
zrušený stupeň utajenia, pričom jeho Prílohy budú naďalej utajované.  

Pri zrušení stupňa utajenia URZ sa postupuje podľa § 5 ods. 4 vyhlášky NBÚ č. 48/2019 
a následne sa zaeviduje do elektronického systému správy registratúry príslušného orgánu 
štátnej správy, kde mu je pridelené číslo.  

Nie je mi však celkom jasné, čo je potrebné urobiť s Prílohami, ktoré naďalej ostanú 
utajované.  
1. Je potrebné prílohy zaevidovať pod nové číslo neelektronického utajovaného záznamu 

do roku 2021? 
2. Alebo je potrebné ich ponechať označené tak, ako sú z roku 2018? 

Zrušením stupňa utajenia sprievodného listu neelektronického URZ (nie jeho príloh) ostávajú 
prílohy stále označené ako: napr. Príloha č. 1 k č. XX-V-XX/2018-XX a Príloha č. 2 k číslu  
XX-V-XX/2018-XX. Týmto sa ale odvolávajú na sprievodný list neelektronického URZ, ktorému bol 
zrušený stupeň utajenia. 

Ako postupovať v takomto prípade?“ 
 

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 č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je utajovanou 
skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom 
na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, 
neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená 
manipulácia") a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky 
svojím nariadením.  

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, 
„Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“. 

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 § 2 ods. 1 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. 



Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každá utajovaná skutočnosť sa označuje stupňom 
utajenia už pri jej vytváraní. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. stupeň utajenia sa na utajovanom registratúrnom 
zázname označuje spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona červenou farbou slovami Prísne tajné, 
Tajné, Dôverné alebo Vyhradené na každej strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho 
prílohy v hornej a dolnej časti. Označenie stupňa utajenia sa pri elektronickom utajovanom 
registratúrnom zázname vykoná tak, že je možné ho jednoznačne identifikovať bez nutnosti 
oboznámenia sa s obsahom elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak sa utajovaná skutočnosť skladá z častí rôzneho 
stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Stupeň utajenia časti 
utajovanej skutočnosti sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa 
utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“; 
neutajovaná časť sa vyznačuje slovom „neutajované“ v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“ 
v hranatých zátvorkách. 

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. 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 § 7 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak má utajovaný registratúrny záznam prílohu, 
označuje sa prvá strana prílohy počtom listov a uvedením, že ide o prílohu. O odpojení prílohy 
od neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu sa vyhotoví záznam na 
neelektronickom utajovanom registratúrnom zázname a manipuluje sa s ňou ďalej podľa jej 
stupňa utajenia. Ak sa k odpojenej prílohe vytvára sprievodný list s iným číslom utajovaného 
registratúrneho záznamu podľa § 6 ods. 2, na prvej strane prílohy sa uvedie zápis, z ktorého je 
zrejmé, k akému sprievodnému listu táto príloha patrí. 

Podľa § 37 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované písomnosti vytvorené podľa 
ustanovení doterajších predpisov sa považujú za neelektronické utajované registratúrne 
záznamy podľa tejto vyhlášky; na ich vyraďovanie sa primerane použijú ustanovenia tejto 
vyhlášky. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

A. Preevidovanie záznamu pri zrušení stupňa utajenia – všeobecne 

V súlade s prechodným ustanovením vyhlášky č. 48/2019 Z. z. citovaným v časti II sa 
utajovaná písomnosť vytvorená (do roku 2019 vrátane) podľa vyhlášky Národného 
bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších 
predpisov (predchádzajúca právna úprava) považuje za neelektronický utajovaný registratúrny 
záznam podľa vyhlášky č. 48/2019 Z. z. Predchádzajúca právna úprava ustanovovala v prípade 



zrušenia stupňa utajenia požiadavku preevidovať utajovanú písomnosť po zrušení jej stupňa 
utajenia do bežnej (neutajovanej) registratúry. Avšak nadobudnutím účinnosti vyhlášky 
č. 48/2019 Z. z. táto požiadavka pominula, nakoľko utajované registratúrne záznamy sú 
spoločne evidované s neutajovanými registratúrnymi záznamami v registratúrnom denníku.  

Z uvedeného dôvodu je na rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx, čí utajované písomnosti vytvorené 
podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ktorým bol zrušený stupeň utajenia preeviduje do 
registratúrneho denníka alebo ich ponechá v pôvodnej administratívnej pomôcke. 

B. Preevidovanie záznamu uvedeného v žiadosti – špecifický prípad 

Utajovaná písomnosť vytvorená v roku 2018 nachádzajúca sa v pôsobnosti Xxxxxxxxx 
obsahuje utajovaný sprievodný list a dve utajované prílohy. Pôvodca utajovanej skutočnosti 
rozhodol o zrušení stupňa utajenia sprievodného listu. Toto rozhodnutie pôvodcu utajovanej 
skutočnosti  
1. nemá vplyv na celkové utajenie záznamu, nakoľko tento záznam stále obsahuje dve 

utajované prílohy a 
2. nie je dôvodom pre odpojenie utajovaných príloh od sprievodného listu.  

V prípade, že Xxxxxxxxxxxxxxx má iné dôvody, pre ktoré potrebuje odpojiť utajované prílohy 
od (neutajovaného) sprievodného listu, po vykonaní potrebných úkonov (§ 7 ods. 5 vyhlášky č. 
48/2019 Z. z.) môže na základe vlastného rozhodnutia preevidovať sprievodný list do 
príslušného registratúrneho denníka aktuálneho ročníka, resp. do elektronického informačného 
systému na správu registratúry. V takom prípade zostanú utajované prílohy v pôvodnej 
administratívnej pomôcke a právny predpis okrem zabezpečenia sledovateľnosti (§ 2 ods. 1 
vyhlášky č. 48/2019 Z. z.) neustanovuje vykonať žiadne ďalšie úkony s utajovanými prílohami.  

C. Spôsob vyznačenia zrušenia stupňa utajenia – špecifický prípad 

V legálnej definícii utajovanej skutočnosti sú implicitne obsiahnuté dve podmienky, 
materiálna a formálna. Na to, aby určitá skutočnosť mohla byť určená pôvodcom za utajovanú, 
musia byť obidve podmienky splnené kumulatívne. Materiálne je utajovaná skutočnosť 
vymedzená tak, že utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom 
utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred 
vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo 
odcudzením. V prípade, že pôvodca utajovanej skutočnosti odtajnil len informáciu obsiahnutú 
v sprievodnom liste utajovaného registratúrneho záznamu, tento sprievodný list nespĺňa 
materiálnu podmienku utajovanej skutočnosti. Formálna podmienka utajovanej skutočnosti 
však zostala naďalej splnená, keďže tento sprievodný list obsahuje časti (prílohy) rôzneho 
stupňa utajenia, a teda má byť podľa § 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. označený najvyšším 
z jednotlivých stupňov utajenia. Z uvedeného dôvodu sa na sprievodnom liste nevykoná 
zrušenie stupňa utajenia jeho prečiarknutím, ale pôvodné označenie stupňa utajenia zostane 
zachované. Z dôvodu zabezpečenia sledovateľnosti všetkých úkonov pri manipulácií 
s utajovanou skutočnosťou Vám zároveň odporúčame, aby ste na sprievodnom liste vyznačili 
záznam o rozhodnutí pôvodcu utajovanej skutočnosti zrušiť stupeň utajenia informácie 
obsiahnutej v sprievodnom liste (§ 5 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.).  

 
IV. POUČENIE 

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


