Spôsob preškolenia bezpečnostného zamestnanca, ktorý sa musí preškoliť najneskôr do
31.03.2021.
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. 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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len "osvedčenie") a potvrdenie úradu
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym
predpisom podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca.
Podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca upravuje vyhláška Národného
bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca (ďalej len
„vyhláška č. 135/2016 Z. z.“).
Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. bezpečnostný zamestnanec každých päť rokov
absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, na ktoré mu bolo vydané potvrdenie. Preškolenie
vykonáva úrad.
Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. na podanie žiadosti o preškolenie sa primerane
použijú ustanovenia § 1.
Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo vydané
potvrdenie do 31. marca 2016, sa musí preškoliť podľa § 3 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2021.
METODICKÉ USMERNENIE
Na základe ustanovení citovaných v časti „aplikované právne predpisy“ je zrejmé, že za
ochranu utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti zodpovedá vedúci. Vedúci môže na plnenie
úloh vyplývajúcich zo zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť
osobitné pracovisko alebo poveriť bezpečnostného zamestnanca. Podmienkami na vykonávanie
funkcie bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska sú (1) platné
osvedčenie, (2) potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca (ďalej len
„potvrdenie“) a (3) písomného poverenia na plnenie úloh za vedúceho v rozsahu, ktorý vymedzil.

Skúška bezpečnostného zamestnanca sa vykonáva zo znalosti všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností v rozsahu vybraných oblastí
(personálna bezpečnosť, administratívna bezpečnosť, fyzická bezpečnosť a objektová
bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov, šifrová ochrana informácií). Právny predpis
ďalej ustanovuje, že z oblastí, na ktoré bolo bezpečnostnému zamestnancovi vydané potvrdenie,
absolvuje každých päť rokov preškolenie a v prípade, že bolo bezpečnostnému zamestnancovi
vydané potvrdenie do 31.03.2016, musí sa preškoliť najneskôr do 31.03.2021.
V súvislosti s problematikou preškoľovania bezpečnostných zamestnancov ďalej uvádzame
nasledujúce:
1. Platnosť potvrdenia úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca nezaniká
neabsolvovaním preškolenia.
2. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v podmienkach SR a vládou SR prijatými
opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nie je možné už dlhodobo
vykonávať preškolenie prezenčnou formou. Prechod na online formu, kapacitné možnosti
technického zabezpečenia, pandemická situácia a enormné množstvo žiadostí
o preškolenie majú za následok, že preškolenia bezpečnostných zamestnancov, ktorí mali
byť preškolení najneskôr do 31.03.2021, sa budú kontinuálne vykonávať aj po tomto
termíne.
3. Dočasné preškoľovanie bezpečnostných zamestnancov sa vykonáva online formou, ktorej
súčasťou je overenie nadobudnutých poznatkov a
 toto overenie pozostáva z kontrolných otázok ako pri skúške bezpečnostného
zamestnanca, ale v polovičnom rozsahu,
 preškolenie je vykonané úspešne, ak uchádzač dosiahol 50% a viac správnych
odpovedí,
 preškolenie je vykonané neúspešne, ak uchádzač dosiahol menej ako 50% správnych
odpovedí,
 v prípade neúspešného vykonania preškolenia je možné preškolenie opakovať na
základe podania novej žiadosti o vykonanie preškolenia.

