Oprávnená osoba/bezpečnostný zamestnanec po zániku oprávnenia oboznamovať sa s
utajovanými skutočnosťami preukázateľne neodovzdala pridelené utajované skutočnosti a
administratívne pomôcky vedúcemu alebo osobe na to určenej vedúcim.

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 § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen
kolektívneho orgánu.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) a potvrdenie úradu
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.
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 § 26 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak osobe zanikne oprávnenie oboznamovať
sa s utajovanými skutočnosťami, preukázateľne odovzdá pridelené utajované skutočnosti
a pridelené administratívne pomôcky vedúcemu alebo osobe na to určenej vedúcim.

