
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. 

 

METODICKÉ USMERNENIE 

Ochranu utajovaných skutočností je vo svojej pôsobnosti povinný zabezpečiť v štátnom 
orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej 
osobe štatutárny orgán, ktorým sa na účely zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie 
rozumie vedúci. Vedúci môže na úseku ochrany utajovaných skutočností: 

a) plniť úlohy osobne alebo 
b) na plnenie úloh zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca 

vykonávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo 
zložitosť organizačnej štruktúry vyžadujú, minister zriadi niekoľko osobitných pracovísk 
alebo písomne poverí viacerých bezpečnostných zamestnancov.  

Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca 
osobitného pracoviska je (okrem iného):  

1. platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a  
2. potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.  
V prípade, ak bezpečnostnému zamestnancovi zanikne platnosť osvedčenia, skončí výkon 

funkcie alebo skončí jeho pracovnoprávny vzťah, prípadne je zrušené určenie oboznamovať  
sa s utajovanými skutočnosťami ministrom, minister môže (aj len na prechodný čas) poveriť 
plnením úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie len zamestnanca, 
ktorý kumulatívne spĺňa predpoklady na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca 
(písm. b). Inak plní tieto úlohy osobne minister. 

Vo vzťahu k opatreniam na ochranu utajovaných skutočností pri zániku a zmene určenia 
bezpečnostného zamestnanca oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je potrebné najmä 
zabezpečenie riadneho odovzdania jemu pridelených utajovaných skutočností a jemu pridelených 
administratívnych pomôcok v záujme dodržania základnej zásady účinnej platnej úpravy, 
sledovateľnosti. Bez dodržania uvedeného nie je zásada sledovateľnosti naplnená, keďže nie  
je známe, kde sa utajované skutočnosti a administratívne pomôcky pridelené osobe, ktorej 
zaniklo, alebo sa zmenilo určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami V danej veci 
vyhláška ustanovuje, že: 

a) osoba odovzdá pridelené utajované skutočnosti a administratívne pomôcky ministrovi 
alebo osobe na to určenej ministrom, 

b) minister rozhodne o spôsobe ich odovzdania a  

c) odovzdanie sa vykoná preukázateľným spôsobom.  


