
Záznam o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

príslušného stupňa utajenia a vyhlásenie o jej mlčanlivosti sa nepripojilo k dokumentu, ktorým 

vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah. 

 

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 § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 

podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 

fyzickú  bezpečnosť,  objektovú  bezpečnosť,  bezpečnosť  technických  prostriedkov   

a  na priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich 

s výberom,  určením  a kontrolou  osôb,  ktoré  sa  môžu  v určenom  rozsahu  oboznamovať  

s utajovanými skutočnosťami. 

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 § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej 

previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa  

s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať  

sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania  

sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných 

skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného 

zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných 

skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať 

sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby 

oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. záznam o určení navrhovanej osoby  

na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a vyhlásenie o jej 

mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo 

obdobný pracovný vzťah.  

 

 

 


