
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Podľa § 35 vyhlášky NBÚ č. 48/2019, ktorou sa ustanovujú opatrenia administratívnej 

bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška“) zahraničné utajované skutočnosti sa 
ničia v systéme registrov. Z uvedeného ustanovenia nám vyplynulo, že utajované skutočnosti 
poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce sa v systéme registrov neničia a ničia sa teda 
v pôsobnosti organizačnej zložky, v ktorej vznikli.  

Podľa § 32 ods. 10 vyhlášky zahraničná utajovaná skutočnosť a utajovaná skutočnosť 
poskytnutá v rámci medzinárodnej spolupráce sa po uplynutí lehoty uloženia vráti k protokolu, 
v ktorom je pôvodne evidovaná. 

Tieto dve ustanovenia vyhlášky máme problém pretransformovať do praktického postupu pri 
manipulácii s utajovaným registratúrnym záznamom určeným na poskytnutie v rámci 
medzinárodnej spolupráce.  

Logický postup celého cyklu takéhoto utajovaného registratúrneho záznamu vidíme takto:  

• Spracovateľ na organizačnej zložke vytvorí utajovaný registratúrny záznam, ktorý sa bude 
poskytovať v rámci medzinárodnej spolupráce.  

• Má ho zaevidovaný v protokole organizačnej zložky, vo svojom spise a schválený vedúcim.  

• Pred poskytnutím takéhoto utajovaného registratúrneho záznamu je nutné, aby bol 
zaevidovaný na registri v protokole centrálneho registra.  

o V prípade, že utajovaný registratúrny záznam bude poskytovaný v rámci 
medzinárodnej spolupráce v listinnej podobe, bude vyhotovený v dvoch exemplároch. 
Register zaeviduje ten exemplár, ktorý je určený na odoslanie. Na rozdeľovníku 
exemplára, ktorý je určený na založenie bude uvedené: Exemplár 1 na založenie, 
Exemplár 2 odoslaný po evidencii registrom pod číslom CR-T-XX/2020-NATO. Exemplár 
1 ostane založený v spise spracovateľa. 

o V prípade, že utajovaný registratúrny záznam bude poskytnutý v rámci medzinárodnej 
spolupráce elektronicky, bude vyhotovený len jeden listinný exemplár. Register 
zaeviduje len údaje z tohto exemplára a exemplár naskenuje. Na rozdeľovníku tohto 
exemplára bude uvedené: Exemplár 1 na založenie, odoslané elektronicky po evidencii 
registrom pod číslom CR-T-XX/2020-NATO. Exemplár ostane založený v spise 
spracovateľa. 

• Spis, v ktorom je predmetný exemplár založený, vráti spracovateľ po vybavení a uzavretí do 
špeciálnej registratúry svojej organizačnej zložky.  

• Po uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebný pre činnosť štátneho orgánu, správca 
registratúry organizačnej zložky vykoná vyraďovacie konanie a získa rozhodnutie 
z Ministerstva vnútra SR, že tento spis, v ktorom je exemplár poskytnutého utajovaného 
registratúrneho záznamu založený, sa môže zničiť.  

• Správca registratúry organizačnej zložky, musí ale utajovaný registratúrny záznam z tohto 
spisu podľa § 32 ods. 10 vyhlášky vrátiť k protokolu, v ktorom je pôvodne evidovaný. Teda 
nemôže zničiť spis aj s jeho obsahom a zničenie zaznamenať podľa § 23 ods. 5 
v registratúrnom denníku.  

• Akým spôsobom zabezpečí správca registratúry vrátenie utajovaného registratúrneho 
záznamu podľa § 23 ods. 5 vyhlášky zo spisu k protokolu v ktorom je pôvodne evidovaný? 
Akým spôsobom a kam zaznamená zničenie tohto utajovaného registratúrneho záznamu? 



• Ako má naložiť so spisovým obalom a obsahom spisu, ak takýto utajovaný registratúrny 
záznam v ňom evidovaný je vrátený k protokolu? Akým spôsobom a kam zaznamená 
zničenie tohto spisového obalu? 

Na základe uvedeného Vás prosíme o posúdenie a schválenie, resp. korigovanie nami 
navrhovaného postupu pri manipulácii s utajovaným registratúrnym záznamom určeným na 
postúpenie v rámci medzinárodnej spolupráce a zodpovedanie našich otázok týkajúcich sa tejto 
manipulácie.“ 

 
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 § 60 ods. 1 zákona utajované skutočnosti chránené cudzou mocou a postúpené 
Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy prijímané v rámci 
multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom. 

 Podľa § 60 ods. 2 zákona utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa môžu postúpiť 
cudzej moci, ak ďalej nie je ustanovené inak, len v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú rozhodnutia medzinárodných organizácií, 
ktorých je Slovenská republika členom, alebo si to vyžadujú princípy prijímané v rámci 
multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom, ak to 
nie je v rozpore s inou medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

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 § 8 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. príjmom je prevzatie utajovanej skutočnosti. Ak sa 
príjem potvrdzuje v listinnej podobe, príjemca preukázateľne potvrdí príjem názvom štátneho 
orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo organizačnej zložky príjemcu, dátumom, 
menom, priezviskom a podpisom; príjem v rámci jednej organizačnej zložky príjemca 
preukázateľne potvrdí dátumom, menom, priezviskom a podpisom. Ak sa príjem potvrdzuje 
v elektronickej podobe, zabezpečí sa preukázateľné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume 
prijatia a identifikátore osoby prijímateľa tak, že sa vytvorí logická väzba medzi osobou 
prijímateľa a prevzatou utajovanou skutočnosťou. Potvrdenie o prevzatí sa uchováva najmenej 
tri roky od prevzatia utajovanej skutočnosti príjemcom. 

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ničiť utajované registratúrne záznamy je možné 
po vykonaní vyraďovacieho konania podľa osobitného predpisu, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

 Podľa § 23 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované registratúrne záznamy označené 
v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu znakom hodnoty „A“ sa zabezpečia podľa § 7 
ods. 3 zákona. Po zrušení stupňa utajenia podľa § 5 sa tieto odovzdajú príslušnému archívu. 

 Podľa § 23 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované registratúrne záznamy označené 
v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu bez znaku hodnoty „A“ sa zničia za dodržania 
podmienok podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy druhej časti zákona. 



Podľa § 23 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zničenie spisu, v ktorom je evidovaný utajovaný 
registratúrny záznam sa zaznamená v registratúrnom denníku. 

Podľa § 33 ods. 10 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. 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 § 34 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. vedúci môže rozhodnúť spôsobom podľa § 2 ods. 
12 alebo 13 o nezaraďovaní utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED a NATO RESTRICTED do spisu a o ich priamom vybavení v protokole alebo v 
osobitnej evidencii. 

Podľa § 34 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovanú skutočnosť stupňa utajenia RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED a NATO RESTRICTED môže spracovateľ zničiť, ak nie je zaradená do spisu a 
nie je ďalej potrebná pre činnosť štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby; na 
takéto zničenie sa nevzťahuje § 35. 

Podľa § 35 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. 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 
 
Vyhláška č. 48/2019 Z. z. ustanovuje osobitný spôsob ukladania a ničenia utajovaných 

skutočností prijatých a postúpených v rámci medzinárodnej spolupráce z dôvodu, že tieto 
utajované skutočnosti nepodliehajú vyraďovaciemu konaniu podľa osobitného predpisu 
(vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), a preto sa na ich vyraďovanie nevzťahuje ani postup podľa § 23 
ods. 1 až 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. Z rovnakého dôvodu sa aj lehota ich uloženia (obdobie, počas 
ktorej subjekt potrebuje takýto záznam pre svoju činnosť) neurčuje prostredníctvom 
registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom, ale určuje sa ad hoc na základe 
rozhodnutia ich spracovateľa.  

Ak sú takéto utajované skutočnosti zaraďované do spisov spolu s „národnými“ 
registratúrnymi záznamami, spôsob zaznamenania ich odovzdania k pôvodnému protokolu 
alebo osobitnej evidencii príslušného registra sa vykoná podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. 
z., napríklad prostredníctvom registratúrneho záznamu obsahujúceho zoznam odovzdaných 
utajovaných skutočností alebo iným spôsobom zabezpečujúcim preukázateľné potvrdenie 
prevzatia. Ak príslušný archív rozhodol, že takýto „zmiešaný“ spis obsahujúci aj utajované 
skutočnosti poskytnuté a prijaté v rámci medzinárodnej spolupráce je možné zničiť, ničenie je 
možné vykonať až po odovzdaní takýchto utajovaných skutočností príslušnému registru. Spisový 
obal a obsah spisu sa zničí spolu s ostatnými registratúrnymi záznamami zaradenými do spisu. 
Zničenie spisu zaznamená správca registratúry v príslušnom registratúrnom denníku 
organizačnej zložky.  

Rovnakým spôsobom sa zabezpečí odovzdanie, ak sú na subjekte vytvárané samostatné 
spisy pre konkrétnu cudziu moc (napríklad utajovaný spis NATO, utajovaný spis EÚ a pod.) 
a k pôvodnému protokolu alebo osobitnej evidencii príslušného registra sa odovzdáva celý 
utajovaný spis (tzn. vrátane jeho obalu, obsahu a utajovaných skutočností). Navyše, odovzdanie 



spisu registru zaznamená správca registratúry v registratúrnom denníku organizačnej zložky. 
Register zničí spisový obal a obsah spisu spolu s utajovanými skutočnosťami zaradenými do 
spisu. Zničenie utajovaných skutočností poskytnutých a prijatých v rámci medzinárodnej 
spolupráce sa zaznamená v pôvodnom protokole príslušného registra; zaznamenanie zničenia 
spisového obalu a obsahu v takýchto prípadoch právny predpis neustanovuje zaznamenať.  

Ničenie utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO 
RESTRICTED v rámci subjektu sa zabezpečuje v závislosti od rozhodnutia vedúceho o ich 
nezaraďovaní do spisu a možnosti ich zničenia priamo spracovateľom (§ 34 ods. 4 vyhlášky č. 
48/2019 Z. z.). Podľa takéhoto rozhodnutia vedúceho sa použije príslušný postup uvedený 
v odsekoch vyššie, pričom zaznamenanie zničenia utajovaných skutočnosti stupňa utajenia 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED a NATO RESTRICTED v osobitnej evidencii nie je právnym 
predpisom ustanovené.  

 
IV. POUČENIE 
 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a ani individuálny 
správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


