__________________________________________________________________________________________
názov a sídlo orgánu verejnej moci, právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je
podnikateľom
Číslo: ............................................................................

V.....................................................dňa............................

Záznam o určení
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
a vyhlásenie o mlčanlivosti
I. Záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
Podľa § 31 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem navrhovanú osobu
.....................................................................................................................................................................................
meno a priezvisko
rodné číslo
.....................................................................................................................................................................................
číslo osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
(vyhodnotenia bezpečnostnej previerky I. stupňa) a dátum vydania
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 1) ..............................................
.....................................................................................................................................................................................
pri výkone funkcie (pracovného zaradenia)
v rozsahu ...................................................................................................................................................................
Menovaný(á) bol(a) oboznámený(á) a súhlasí s rozsahom a stupňom utajenia utajovaných skutočností,
s ktorými sa bude oboznamovať pri vykonávaní svojej funkcie (pracovného zaradenia).
Menovaný(á) bol(a) oboznámený(á) s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností vyplývajúcimi
zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany utajovaných skutočností, najmä
s povinnosťami podľa § 38 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Menovaný(á) bol(a) oboznámený(á) s možnými dôsledkami za porušenie povinností ustanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany utajovaných skutočností, najmä
s dôsledkom trestného stíhania za trestný čin alebo správneho trestania za priestupok a správny delikt na úseku
ochrany utajovaných skutočností a bol(a) určený(á) na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
.....................................................................................................................................................................................
dátum a podpis
meno, priezvisko oprávnenej osoby
.....................................................................................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia toho, kto vykonal oboznámenie
podpis
.....................................................................................................................................................................................
meno a priezvisko vedúceho
podpis

II. Vyhlásenie o mlčanlivosti
Menovaný(á) týmto vyhlasuje, že sa oboznámil(a) s právnou úpravou ochrany utajovaných
skutočností, vrátane povinností podľa § 38 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je si vedomý(á) povinnosti zachovávať
pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované
skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami.
.....................................................................................................................................................................................
meno, priezvisko oprávnenej osoby
dátum a podpis

1)

Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené.

