
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... prosím Vás o odborné stanovisko na otázku, či je pri zmene funkcie konkrétneho 
zamestnanca – napr. pri zmene organizačnej štruktúry, alebo pri „presune“ zamestnanca 
z jedného organizačného útvaru do iného organizačného útvaru, pričom rozsah oboznamovania 
sa s US sa u zamestnanca prakticky nezmení – potrebné znova vykonávať bezpečnostnú previerku 
I. stupňa, t. j. vyžadovať od zamestnanca predloženie vyplneného osobného dotazníka; životopisu; 
výpisu z registra trestov; písomného súhlasu s oprávnením oboznamovať sa s US a s vykonaním 
bezpečnostnej previerky; a následne vyhodnocovať predložené podkladové materiály? Alebo stačí 
v uvedenom prípade vyhotoviť záznam o zániku určenia oboznamovať sa s US v pôvodnej funkcii 
a záznam o určení oboznamovať sa s US v novej funkcii?“ 
 

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 ustanovených povinností 
upravuje 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. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.  

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci 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 § 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 § 32 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.  

Podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. určenie osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami zaniká skončením výkonu funkcie. 

Podrobnosti o personálnej bezpečnosti upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 2. vyhlášky č. 134/2016 Z. z. záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, 
ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane 
služobného pomeru. 



 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K predmetu Vašej žiadosti uvádzame, že určenie pracovného zaradenia alebo funkcie nie je 

samé o sebe zákonným predpokladom na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 
Z. z., zmena pracovného zaradenia alebo funkcie nemá vplyv na samotné vyhodnotenie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. Toto oprávnenie teda zostane platné aj po zmene pracovného 
zaradenia alebo funkcie.  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti povinnosť vedúceho určiť funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (§ 8 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 215/2004 Z. z.). Konkrétnym označením pracovného zaradenia alebo funkcie navrhovanej 
osoby, pri ktorej výkone má mať prístup k utajovaným skutočnostiam uvedeným vo vyhodnotení 
bezpečnostnej previerky I. stupňa, je tak vymedzená základná požiadavka odôvodenej potreby 
prístupu navrhovanej osoby k utajovaným skutočnostiam.  

Zároveň konštatujeme, že zmenou funkcie oprávnenej osoby zaniká jej určenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre danú funkciu, o čom je vedúci povinný 
vyhotoviť záznam o zániku určenia. Vedúci je zároveň povinný vykonať určenie osoby na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami po preradení na novú funkciu, pri ktorej sa má 
osoba s utajovanými skutočnosťami oboznamovať ešte predtým, ako bude tejto osobe utajovaná 
skutočnosť sprístupnená. Osoba sa stane oprávnenou na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami podpísaním záznamu o určení osoby na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti.  

Na základe uvedeného nie je v prípade opísanom v žiadosti potrebné opätovne vykonať 
bezpečnostnú previerku I. stupňa, ale je postačujúce vyhotoviť písomný  záznam o zániku určenia 
osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a po preradení na novú funkciu 
vykonať (nové) určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnostiam. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


