
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti) bolo možné zničiť utajované skutočnosti 
postúpené Slovenskej republike označené stupňom utajenia Vyhradené po uplynutí lehoty 
uloženia. Utajované skutočnosti označené stupňom utajenia Dôverné sa zničili po odsúhlasení 
zaslaného zoznamu Národným bezpečnostným úradom a utajované skutočnosti stupňa utajenia 
Tajné a Prísne tajné sa po uplynutí lehoty uloženia odovzdávali Centrálnemu registru Národného 
bezpečnostného úradu (ďalej len „centrálny register“). Zo znenia § 33 ods. 10 vyhlášky 
Národného bezpečnostného radu č. 48/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností vyplýva potreba vrátenia utajovaných 
skutočností k protokolu ...Zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť .., ktorá je 
evidovaná na ďalšie vybavenie, sa po uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebná pre činnosť 
štátneho orgánu... vráti k protokolu alebo k osobitnej evidencii, v ktorej je pôvodne evidovaná 
na ďalšie vybavenie“. Nie je však stanovené, o ktoré stupne utajenia ide, okrem utajovaných 
skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO RETRICTED, ktoré sa ničia 
podľa ustanovenia § 34 ods. 4 vyhlášky. Zároveň nie je ani konkretizované, ku ktorému 
pôvodnému protokolu sa utajovaná skutočnosť vracia. V druhej vete § 33 ods. 3 vyhlášky 
a v poslednej vete § 33 ods. 5 vyhlášky je pojem register v štátnom orgáne definovaný ako 
centrálny register, ale v § 33 ods. 10 vyhlášky už toto spresňujúce ustanovenie nie je.  

Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) vyhlášky sa – „Každá zahraničná utajovaná 
skutočnosť a utajovaná skutočnosť poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce ... eviduje 
v centrálnom registri v protokole centrálneho registra alebo ...“. Evidenciu v centrálnom registri, 
potvrdzuje aj ustanovenie § 33 ods. 5 vyhlášky, podľa ktorého „Ak je zahraničná utajovaná 
skutočnosť a utajovaná skutočnosť poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce prijatá 
centrálnym registrom, registrom alebo koncovým registrom na ďalšie vybavovanie, eviduje sa 
podľa § 9 ods. 1, ak ... Na vedenie protokolu alebo osobitnej evidencie podľa prvej vety sa rozumie 
v štátnom orgáne, v ktorom je zriadený register, protokol centrálneho registra alebo ...“. 
S prihliadnutím na druhú vetu spomenutého ustanovenia § 33 ods. 5 vyhlášky je možné 
konštatovať, že zahraničné utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike sa evidujú 
výhradne v protokole vedenom na centrálnom registri. To je možné podporiť aj ustanovením § 30 
ods. 1 vyhlášky „V centrálnom registri sú evidované všetky zahraničné utajované skutočnosti 
a utajované skutočnosti poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce, ak zákon neustanovuje 
inak.“. 

Čiastočne zmätočným sa však javí ustanovenie § 31 písm. c) vyhlášky, podľa ktorého 
„register eviduje všetky zahraničné utajované skutočnosti a utajované skutočnosti ním 
poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce, ak zákon neustanovuje inak“. V tomto prípade 
ide pravdepodobne o register štátneho orgánu, čím dochádza k rozporu so zákonom č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde je v § 61 ods. 1 taxatívne uvedené, že „V centrálnom registri 
utajovaných skutočností vedenom úradom sú evidované všetky utajované skutočnosti 
poskytnuté i prijaté v rámci medzinárodnej spolupráce okrem ...“. Teda podľa uvedeného 
ustanovenia § 61 ods. 1 zákona evidenciu zahraničných utajovaných skutočností vykonáva 
výlučne centrálny register. 

Zároveň ale podľa § 35 vyhlášky „Zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá nie je ďalej 
potrebná ..., sa môže zničiť; lehotu ... určí oprávnená osoba, ktorej je pridelená na vybavenie. 
Zničenie sa vykoná v systéme registrov pri dodržaní podmienok...“. Z tohto ustanovenia vyplýva, 
že utajovaná skutočnosť sa zničí v registri (register štátneho orgánu) po skončení lehoty určenej 
spracovateľom. Tu taktiež dochádza k čiastočnému rozporu s ustanovením § 33 ods. 10 vyhlášky.  

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky „Stupeň utajenia sa na utajovanej skutočnosti označuje ... na 
každej strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho prílohy v hornej a dolnej časti.“ 
Zároveň podľa ustanovenia § 33 ods. 7 vyhlášky sa „Zahraničná utajovaná skutočnosť ... po prijatí 



označí slovenským ekvivalentom stupňa utajenia.“ Na základe uvedeného by sa teda zahraničná 
utajovaná skutočnosť mala označiť stupňom utajenia.“. Na základe uvedeného by sa teda 
zahraničná utajovaná skutočnosť mala označiť stupňom utajenia na každej strane v hornej  
a dolnej časti.  

Podľa § 21 ods. 1 písm. b) vyhlášky sa „transformáciou ... rozumie vyhotovenie 
neelektronickej kópie z elektronického utajovaného registratúrneho záznamu „. Teda ide 
o vyhotovenie (vytlačenie) listinnej podoby utajovaného registratúrneho záznamu, ktorý by mal 
byť podľa § 21 ods. 1 vyhlášky označený ako „kópia č. ...“. 

Z dôvodu nejednoznačnosti vyššie uvedených ustanovení si dovoľujeme požiadať 
o metodické usmernenie: 

1. Ako máme rozumieť ustanoveniu § 31 písm. c) a § 35 vyhlášky v súvislosti 
s ustanovením § 33 ods. 10 vyhlášky o vrátení utajovaných skutočností k protokolu aj v súvislosti 
s ustanovením posledných viet § 33 ods. 3 a ods. 5 vyhlášky. 

2. Či zahraničné utajované skutočnosti doručené do registra utajovaných skutočností 
Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré nie sú pre nás potrebné pre ďalšiu činnosť je nutné vrátiť 
do centrálneho registra alebo je možné ich zničiť v registri utajovaných skutočností Úradu vlády 
Slovenskej republiky. 

3. O akú evidenciu ide v prípade vyhláškou určenej evidencie v registri (§ 31 písm. c); 
môžeme predpokladať, že ide len o „elektronickú evidenciu v komunikačnom informačnom 
systéme“, ktorého správcom je centrálny register a nejde o evidenciu vo vlastnom protokole na 
registri štátneho orgánu? 

4. Je potrebné, aby doručené zahraničné utajované skutočnosti boli označované 
slovenským ekvivalentom stupňa utajenia na každej strane, alebo postačuje len označenie na 
prednej strane, tak ako to bolo prezentované na školení na Národnom bezpečnostnom úrade dňa 
1.10.2019? Vykonáva sa toto označenie hore aj dole? Ak je doručená zahraničná utajovaná 
skutočnosť, ktorá nie je takto označená je potrebné postupovať podľa § 8 ods. 4 vyhlášky? 

5. Ak je zahraničná utajovaná skutočnosť vytlačená z komunikačného a informačného 
systému cudzej moci ide v tomto prípade o transformáciu alebo o vyhotovenie ďalšieho 
exemplára alebo kópie? 

6. Je potrebné, aby utajovaný registratúrny záznam vytvorený na technickom prostriedku 
v elektronickej podobe a následne vytlačený bol označovaný ako „kópia č. ...“ alebo v tomto 
prípade sa takto označuje len listinná podoba vytvorená z doručeného elektronického 
utajovaného registratúrneho záznamu?“. 

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 § 61 ods. 1 zákona v centrálnom registri utajovaných skutočností vedenom úradom 
sú evidované všetky utajované skutočnosti poskytnuté i prijaté v rámci medzinárodnej 
spolupráce okrem utajovaných skutočností evidovaných podľa § 60 ods. 8. 

Podľa § 61 ods. 2 zákona štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú 
utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce podľa odseku 1, sú povinné zriadiť po 
schválení vlastné registre utajovaných skutočností alebo koncový register. 

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 § 21 ods. 1 vyhlášky transformáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyhotovenie 
a) elektronickej kópie z neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu alebo 
b) neelektronickej kópie z elektronického utajovaného registratúrneho záznamu. 

Podľa § 21 ods. 3 vyhlášky na transformáciu elektronického utajovaného registratúrneho 
záznamu sa vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1 a 2. Takto vytvorená neelektronická kópia sa označí 
slovami "kópia č. ...", pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu a ten, kto ju transformoval, vykoná pevné spojenie podľa § 7 ods. 4. 

Podľa § 21 ods. 4 vyhlášky každá transformácia sa zaznamená v spise, v ktorom je 
evidovaný pôvodný utajovaný registratúrny záznam. 

Podľa § 28 ods. 1 vyhlášky ak ďalej nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na manipuláciu 
s utajovanými skutočnosťami poskytnutými a prijatými v rámci medzinárodnej spolupráce 

ustanovenia tejto vyhlášky. 

Podľa § 28 ods. 2 vyhlášky na transformáciu elektronického utajovaného registratúrneho 
záznamu sa vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1 a 2. Takto vytvorená neelektronická kópia sa označí 
slovami "kópia č. ...", pod ktorými sa uvedie číslo pôvodného elektronického utajovaného 
registratúrneho záznamu a ten, kto ju transformoval, vykoná pevné spojenie podľa § 7 ods. 4. 

Podľa § 28 ods. 3 vyhlášky manipulácia so zahraničnou utajovanou skutočnosťou 
a s utajovanou skutočnosťou poskytnutou v rámci medzinárodnej spolupráce sa uskutočňuje 
prostredníctvom systému registrov, ktorý tvorí centrálny register, register alebo koncový 
register. Vedúcim určená osoba zodpovedá za činnosť registra (ďalej len „správca registra“) 
a koncového registra (ďalej len „správca koncového registra“). Centrálny register vedie 
a spravuje úrad. 

Podľa § 30 ods. 2 písm. c) vyhlášky centrálny register distribuuje zahraničné utajované 
skutočnosti registrom a prostredníctvom registrov, koncovým registrom, ak zákon alebo táto 
vyhláška neustanovuje inak.  

Podľa § 31 písm. c) vyhlášky register eviduje všetky zahraničné utajované skutočnosti 
a utajované skutočnosti ním poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce, ak zákon 
neustanovuje inak. 

Podľa § 32 písm. c) vyhlášky koncový register eviduje všetky zahraničné utajované 
skutočnosti a utajované skutočnosti ním poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce, ak 
zákon neustanovuje inak. 

Podľa § 33 ods. 1 vyhlášky každá zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce sa na účely § 61 ods. 1 zákona eviduje 
v centrálnom registri v 

a) protokole centrálneho registra alebo 
b) osobitnej evidencii centrálneho registra. 

Podľa § 33 ods. 3 vyhlášky ak je zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce prijatá centrálnym registrom alebo registrom len 
na jej ďalšiu distribúciu, eviduje sa podľa § 9 ods. 1 len v protokole alebo v osobitnej evidencii. 
Protokol obsahuje najmenej údaje podľa § 2 ods. 3 písm. a), číslo spisu sa nevypĺňa a v protokole 
sa uvedie adresát. Rozmnoženie a transformácia sa vyznačí v protokole. Protokolom alebo 
osobitnou evidenciou podľa tohto ustanovenia sa rozumie v štátnom orgáne, v ktorom je 
zriadený register, protokol centrálneho registra alebo osobitná evidencia centrálneho registra.  
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Podľa § 33 ods. 4 vyhlášky ak sa zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce, ktorá je utajovaným registratúrnym záznamom, 
nezaraďuje do spisu, označuje sa číslom podľa § 6 ods. 1 a obsahuje aspoň skratku stupňa 
utajenia.  

Podľa § 33 ods. 5 vyhlášky ak je zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce prijatá centrálnym registrom, registrom alebo 
koncovým registrom na ďalšie vybavovanie, eviduje sa podľa § 9 ods. 1, ak vedúci podľa § 34 
ods. 1 nerozhodol inak. Na vedenie protokolu alebo osobitnej evidencie podľa prvej vety sa 
rozumie v štátnom orgáne, v ktorom je zriadený register, protokol centrálneho registra alebo 
osobitná evidencia centrálneho registra.  

Podľa § 33 ods. 7 vyhlášky zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá je neelektronickým 
utajovaným registratúrnym záznamom, utajovaným predmetom alebo utajovaným hmotným 
nosičom, sa po prijatí označí slovenským ekvivalentom stupňa utajenia. 

Podľa § 33 ods. 10 vyhlášky zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce, ktorá je evidovaná na ďalšie vybavenie, sa po 
uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebná pre činnosť štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej 
právnickej osoby, vráti k protokolu alebo k osobitnej evidencii, v ktorej je pôvodne evidovaná na 
ďalšie vybavenie.  

Podľa § 35 vyhlášky zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá nie je ďalej potrebná pre 
činnosť adresáta, sa môže zničiť; lehotu, počas ktorej je potrebná pre činnosť adresáta, určí 
oprávnená osoba, ktorej je pridelená na vybavenie. Zničenie sa vykoná v systéme registrov pri 
dodržaní podmienok podľa § 23 ods. 4 až 11 spôsobom ustanoveným podľa štvrtej hlavy a piatej 
hlavy druhej časti zákona. Zničenie zahraničnej utajovanej skutočnosti sa vyznačí v protokole 
podľa § 33 ods. 5. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázkam 1 a 2: 

Platná právna úprava ustanovuje osobitné spôsoby manipulácie so 
zahraničnými utajovanými skutočnosťami a utajovanými skutočnosťami poskytnutými v rámci 
medzinárodnej spolupráce. Zároveň upravuje úlohy centrálneho registra, registra a koncového 
registra a precizuje sa ich postavenie v systéme registrov. V centrálnom registri sa na účely § 61 
ods. 1 zákona eviduje každá zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce. Vyhláška upravuje spôsob evidovania 
utajovaného registratúrneho záznamu poskytnutého alebo prijatého v rámci medzinárodnej 
spolupráce rozdielne v závislosti od toho, či centrálny register alebo register plní voči tomuto 
registratúrnemu záznamu iba distribučnú funkciu alebo ho vo svojej pôsobnosti aj vybavuje. 
V prípade, ak sa zahraničná utajovaná skutočnosť iba distribuuje na príslušný register, eviduje 
sa iba v protokole alebo osobitnej evidencii (v protokole sa namiesto čísla spisu uvedie adresát). 
Ak je zahraničná utajovaná skutočnosť určená na ďalšie vybavenie, eviduje sa podľa § 9 ods. 1 
vyhlášky (tzn. aj v registratúrnom denníku), ak vedúci podľa § 34 ods. 1 nerozhodol inak. Po 
uplynutí lehoty, počas ktorej je zahraničná utajovaná skutočnosť potrebná pre činnosť štátneho 
orgánu, sa vráti k protokolu alebo osobitnej evidencii, v ktorej je pôvodne evidovaná na 
vybavenie.  

V kontexte Vašich otázok uvádzame, že zahraničnú utajovanú skutočnosť eviduje na ďalšie 
vybavovanie register, príp. koncový register, ak je v subjekte zriadený. Lehotu, počas ktorej je 
zahraničná utajovaná skutočnosť potrebná pre činnosť subjektu, určí spracovateľ. Ak zahraničná 
utajovaná skutočnosť už nie je potrebná pre činnosť subjektu, vráti sa na register, v ktorom bola 
evidovaná na vybavenie. Táto povinnosť (vrátiť zahraničné utajované skutočnosti na register) sa 
nevzťahuje na utajované skutočnosti stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO 
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RESTRICTED, ktoré na základe rozhodnutia vedúceho nie sú zaradené do spisov. Po uplynutí tejto 
lehoty uloženia sa zničenie vykoná v systéme registrov pri dodržaní podmienok podľa vyhlášky 
(§ 23 ods. 4 až 11) spôsobom podľa štvrtej a piatej hlavy druhej časti zákona. Zničenie 
zahraničnej utajovanej skutočnosti vyznačí poverená osoba registra/koncového registra 
v protokole. Z uvedeného teda vyplýva, že zahraničné utajované skutočnosti sa už podľa 
vyhlášky nevracajú na zničenie na centrálny register, ak to tak nevyžadujú pravidlá cudzej moci 
(§ 1 ods. 3 vyhlášky).  

K otázke 3: 

V danom prípade ide o protokol centrálneho registra vedený v elektronickej podobe na 
technickom prostriedku a osobitná evidencia centrálneho registra vedená v elektronickej 
podobe na technickom prostriedku. 

K otázke 4: 

Vyhláška ustanovuje označenie definovaných zahraničných utajovaných skutočností 
slovenským ekvivalentom stupňa utajenia z dôvodu, aby bolo zrejmé, že ide o utajovanú 
skutočnosť, ktorú je potrebné chrániť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Z uvedených dôvodov je postačujúce vykonať označenie príslušného stupňa utajenia len na prvej 
strane zahraničnej utajovanej skutočnosti a nie je potrebné postupovať podľa § 3 ods. 2 
vyhlášky. Vyhláška výslovné označenie stupňa utajenia hore, príp. dole neustanovuje. Ak 
doručená zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá je neelektronickým utajovaným 
registratúrnym záznamom nie je označená slovenským ekvivalentom stupňa utajenia, má takéto 
označenie vykonať príjemca v súlade s § 33 ods. 7 vyhlášky. 

K otázke 5:  

Úrad s účinnosťou od 1. marca 2020 ustanovil podľa § 70 ods. 1 písm. b) druhého bodu 
zákona v súlade s vyhláškou zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností. V zmysle 
uvedených zásad zahraničná utajovaná skutočnosť nachádzajúca sa v komunikačných 
a informačných systémoch cudzej moci (napríklad NATO NGCS, CORTESY a pod.) sa neeviduje do 
momentu, pokiaľ nie je z uvedených systémov vyňatá (napríklad vytlačením do listinnej podoby 
alebo uložením na utajovaný hmotný nosič). Takto vyňatá zahraničná utajovaná skutočnosť sa 
následne označuje ako exemplár (nie je kópiou) a teda v tomto prípade nejde o transformáciu.  
Zásady sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

K otázke 6: 

Vyhláška upravuje vykonávanie prevodu medzi neelektronickou a elektronickou podobou 
utajovaných registratúrnych záznamov, tzv. transformáciu. Prevod medzi neelektronickou 
a elektronickou podobou utajovaných skutočností možno vykonať, ak pôvodca utajovanej 
skutočnosti (pri utajovaných skutočnostiach stupňa utajenia Prísne tajné) s tým súhlasí alebo 
v prípade utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, Dôverné alebo Vyhradené 
transformáciu neobmedzil pôvodca prostredníctvom inštitútu osobitných požiadaviek alebo 
obmedzení manipulácie. Pri transformácii elektronického utajovaného registratúrneho záznamu 
sa vytvorená neelektronická kópia označí slovami „kópia č. ...“ a postupuje podľa § 21 vyhlášky.  

Nejde o transformáciu a vytváranie neelektronickej kópie, ak technický prostriedok slúži 
iba na vytváranie utajovanej skutočnosti, no takto vytvorené utajované skutočnosti v tejto 
elektronickej podobe sú len záznamami podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky (nie sú „oficiálnymi“ 
formálnymi registratúrnymi záznamami) a utajovanými registratúrnymi záznamami sa stávajú až 
po ich vytlačení do listinnej podoby a ich následnej evidencii pôvodcom registratúry, (tzn. 
neelektronický utajovaný registratúrny záznam spĺňa formálne náležitosti ustanovené 
vyhláškou, stáva sa hodnoverným a ďalej sa s ním manipuluje zásadne ako s neelektronickým 
utajovaným registratúrnym záznamom). 

https://www.nbu.gov.sk/rozhodnutie-o-ustanoveni-zasad-vymeny-a-ochrany-zahranicnych-informacii.html


 
IV. POUČENIE 

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

 


