
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Je možné vykonať bezpečnostnú previerku pre stupeň VYHRADENÉ pracovníkovi, ktorý 
je zamestnancom XXX a je dočasne pridelený na výkon prác pre XXX, čo má aj explicitne uvedené 
v pracovnej zmluve?“ 

 
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 č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. je oprávnenou osobou právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

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. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa.  

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje navrhovanú osobu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) a zrušuje takéto 
určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami 
a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov 
vydaných na jeho vykonanie.  

Podľa § 17 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok 
podľa § 18 vykonáva  
a) vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,  
b) úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa. 

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 § 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 § 43 zákona č. 215/2004 Z. z., ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada 
podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú 
skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi (ďalej len „postúpenie utajovanej skutočnosti“), je 
podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho 
orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na 
základe zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať špecifikáciu 
postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého budú 
postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, rozsah kontrolných 
opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách ovplyvňujúcich ochranu 
utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na iného podnikateľa, ako 
i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Postavenie zamestnávateľa (podnikateľa) a zamestnanca upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).  

Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti 
zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa 
pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.  

Podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom 
pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto 
zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom 
občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných 
predpisov.  

Podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia 
pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

Podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnanec fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych 
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu.  

Podľa § 40 ods. 10 Zákonníka práce užívateľský zamestnávateľ na účely tohto zákona je 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného 
zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pridelí na výkon práce zamestnanca 
v pracovnom pomere. 

Podľa § 58 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania 
podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, 
že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Dočasné pridelenie 
nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 
4. kategórie podľa osobitného predpisu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



V kontexte Vašej žiadosti Vám dávame do pozornosti náš list č. 07152/2021/SRD/ORM-002 
z 16.08.2021, v ktorom Vám úrad prezentoval možnosti riešenia situácie týkajúcej sa 
zamestnanca (inej) právnickej osoby a možnosti vykonania bezpečnostnej previerky I. stupňa.  

V tejto súvislosti opakovane uvádzame, že v prípade, ak v súlade s § 58 Zákonníka práce je 
zamestnanec (inej) právnickej osoby dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi, zákon 
č. 215/2004 Z. z. v takom prípade oprávňuje vedúceho spoločnosti XXX k vykonaniu 
bezpečnostnej previerky I. stupňa dotknutého zamestnanca.  

Zároveň si Vás aj v tomto metodickom usmernení dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že 
určenie dotknutého zamestnanca na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak tento 
spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 zákona č. 215/2004 Z. z., vykoná 
v podmienkach podnikateľa vedúci v nadväznosti na platnú zmluvu o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam, ktorej základnou obsahovou náležitosťou podľa § 44 ods. 2 zákona 
č. 215/2004 Z. z. je okrem iných náležitostí aj stupeň utajenia, zoznam osôb a rozsah ich 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 
  

  
  
  
  

 

 


