Evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené neobsahovala podkladové
materiály a vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa.
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 § 16 ods. 1 písm. a) bod 1. až 4. zákona č. 215/2004 Z. z. materiály na bezpečnostnú
previerku (ďalej len „podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje inak, sú materiály
predkladané navrhovanou osobou, a to vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe
č. 2, životopis, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku
I. stupňa a nie je možné použiť údaje z informačného systému verejnej správy, písomný súhlas
s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej
previerky.
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z bezpečnostné previerky okrem
bezpečnostných previerok podľa § 18 vykonáva vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa.
Podľa § 20 zákona č. 215/2004 Z. z. obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa
je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § 16 ods. 1 písm. a) bodoch 1 až 4.
Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky
na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I.
stupňa. Ak navrhovaná osoba niektorú z podmienok uvedených v § 10 ods. 1 nespĺňa, oznámi jej
vedúci túto skutočnosť písomne.
Podľa § 42 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre
stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, a zoznam
oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto
oprávnenie zaniklo.
Personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb,
ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a je upravená
vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej
len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“).

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa
obsahuje najmä
a) názov a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno
a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa,
b) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. rodné číslo,
c) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,
d) skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,
e) záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,
f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala.
Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. evidencia oprávnených osôb podľa § 42
ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje
a) podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona,
b) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom
platného osvedčenia,
c) kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,
d) kópiu záznamu o zániku určenia,
e) ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona.

