
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa pokynov vyplývajúcich zo Školenia vedúcich a zástupcov registrov organizovaného 
NBÚ dňa 10. decembra 2018 a následných telefonických usmernení príslušníkov Centrálneho 
registra NBÚ, uplatňujú pracovníci … nasledovný postup: 

1. Ako ďalšie osoby poverené vedením protokolu prijatú utajovanú písomnosť (UP) 
vytlačia a zaevidujú v elektronickom protokole utajovaných písomností (ďalej len „e-
protokol“), čo sa automaticky zobrazí v stĺpci č. 8 e-protokolu; 

2. UP v e-protokole podľa pokynov NBÚ najskôr pridelia sami sebe, pričom táto 
skutočnosť sa zobrazí v stĺpci č. 9 e-protokolu, ktorý je však určený pre spracovateľa 
a následne UP vrátia k e-protokolu; 

3. Prostredníctvom doručovacieho zošita odovzdajú UP osobe určenej pre prijatie UP 
a v e-protokole jej ju pridelia. Táto skutočnosť sa opätovne zobrazí v stĺpci č. 9 e-
protokolu jej ju pridelila. Táto skutočnosť sa opätovne zobrazí v stĺpci 9 e-protokolu; 

4. V ďalších krokoch vybavujú UP podľa pokynov spracovateľa. 

Máme za to, že bod 2. nie je v súlade s § 8 ods. 5 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti. 

Rovnaký postup sa vyžaduje aj pri predeľovaní UP označených stupňom utajenia NATO 
Vyhradené a EÚ Vyhradené bez ohľadu na § 32 ods. 1, 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. a to i napriek 
tomu, že v horeuvedenom rozhodnutí NBÚ tieto zásady neustanovujú inak. 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o odborné usmernenie k procesu prideľovania UP 
prostredníctvom e-protokolu, resp. odsúhlasenie spomínaného postupu prideľovania UP.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 27 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 Z. z.“) ak druhá časť 
vyhlášky neustanovuje inak, vzťahujú sa na manipuláciu s utajovanými písomnosťami 
poskytnutými a prijatými v rámci medzinárodnej spolupráce (ďalej len „vymieňaná utajovaná 
písomnosť“) ustanovenia prvej časti tejto vyhlášky. 

Podľa § 8 ods. 1 vyhláška č. 453/2007 Z. z. každá utajovaná písomnosť, ktorá bola vytvorená 
v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich organizačnej zložke 
alebo im je doručená, eviduje sa zapísaním v protokole utajovaných písomností alebo v zbernom 
spise. Protokol utajovaných písomností sa používa jeden kalendárny rok. Ak nebola v priebehu 
roka v protokole utajovaných písomností zaevidovaná žiadna utajovaná písomnosť, môže sa po 
uzatvorení na konci kalendárneho roka podľa odseku 12 používať v nasledujúcom kalendárnom 
roku. Protokol utajovaných písomností vedie oprávnená osoba písomne poverená vedúcim na 
vedenie protokolu utajovaných písomností (ďalej len „poverená osoba“) podľa prílohy č. 7; ak 
vedúci poverí viac osôb vedením protokolu utajovaných písomností, poverená osoba, ktorá 
evidenčný úkon vykonáva, to potvrdí v protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 8. Utajované 
písomnosti stupňa utajenia Prísne tajné sa evidujú samostatne. Utajované písomnosti stupňa 
utajenia Tajné, Dôverné a Vyhradené sa môžu evidovať spoločne. Stupeň utajenia alebo zmena 
stupňa utajenia utajovanej písomnosti sa v spoločnom protokole utajovaných písomností 
vyznačí skratkou v stĺpci č. 1; v zbernom spise v stĺpci pod poradové číslo. 

 
Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. ten, kto prevezme utajovanú písomnosť na 

vybavenie alebo komu bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu utajovaných písomností pri 
vytváraní vlastnej utajovanej písomnosti (ďalej len „spracovateľ“), sa uvedie v protokole 
utajovaných písomností v stĺpci č. 9 s uvedením dátumu prevzatia utajovanej písomnosti. 
Koncept, ktorý slúži ako podklad na prípravu utajovanej písomnosti a nie je možné ho zničiť, sa 



eviduje ako samostatná utajovaná písomnosť. Každé ďalšie odovzdanie a následné prevzatie 
utajovanej písomnosti sa zaznamená v zápisníku oprávnenej osoby. Ak utajovanú písomnosť 
prevzal vedúci iba z dôvodu jej pridelenia na vybavenie, vyhotoví o tejto skutočnosti záznam na 
utajovanej písomnosti. Prevzatie utajovanej písomnosti sa v zápisníku oprávnenej osoby 
nezaznamenáva ani vtedy, ak utajovanú písomnosť prevezme poverená osoba na zaevidovanie 
do protokolu utajovaných písomností. 

 
Podľa § 32 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. utajované písomnosti označené stupňom 

utajenia NATO Vyhradené a EÚ Vyhradené sa evidujú v registri a koncovom registri spôsobom, 
ktorý určí vedúci. Evidencia obsahuje najmä údaje o pôvodcovi utajovanej skutočnosti a 
evidenčné identifikačné údaje utajovanej skutočnosti pridelené pôvodcom utajovanej 
skutočnosti. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z citovaného právneho predpisu vyplýva, že osoba spracovateľa je zadefinovaná len 
v minimálnom rozsahu ako osoba, ktorá prevezme utajovanú písomnosť na vybavenie alebo 
ktorej bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu utajovaných písomností pri vytváraní vlastnej 
utajovanej písomnosti.  Vyhláška č. 453/2007 Z. z. teda nijakým spôsobom 
neobmedzuje/nebráni, aby spracovateľom utajovanej písomnosti bola aj poverená osoba 
vykonávajúca len administratívne úkony s takouto utajovanou písomnosťou (napríklad jej 
rozmnožovanie, distribúcia atď.) Na základe uvedeného konštatujeme, že postup popísaný 
v bodoch 1 až 4 Vašej žiadosti o metodické usmernenie nie je v rozpore s § 8 ods. 5 vyhlášky 
č. 453/2007 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. 

 


