
 

Po zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (z dôvodu 

skončenia platnosti osvedčenia) mala táto osoba prístup k utajovaným skutočnostiam 

a teda utajované skutočnosti neboli chránené pred nepovolanou osobou.  

 

METODICKÉ USMERNENIE 

Ochranu utajovaných skutočností je vo svojej pôsobnosti povinný zabezpečiť v štátnom 

orgáne štatutárny orgán, ktorým sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných 

na  jeho vykonanie rozumie vedúci. V prípade, ak oprávnenej osobe zanikne platnosť osvedčenia, 

je zrušené určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim, vedúci: 

a) vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami a  

b) urobí opatrenia na ochranu utajovaných skutočností.  

Pri zániku určenia je potrebné vykonať všetky potrebné opatrenia tak, aby sa zabezpečila 

ochrana utajovaných skutočností pred nepovolanou osobou. Príkladom uvádzame: 

 v oblasti administratívnej bezpečnosti: 

o osoba preukázateľne odovzdá pridelené utajované skutočnosti a pridelené 

administratívne pomôcky vedúcemu alebo osobe na to určenej vedúcim, 

o ak ide o osobu, ktorá bola vedúcim poverená na evidovanie v protokole 

a v registratúrnom denníku, vedúci poverí týmito činnosťami inú osobu, 

 v oblasti personálnej bezpečnosti:  

o  vykoná sa záznam o zániku určenia,  

o  informuje sa úrad o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné informovať 

úrad do 30 dní od zániku tohto určenia,  

o vykonajú sa zmeny v príslušných zoznamoch a evidenciách, 

 v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti:  

o vykoná sa zmena kódových nastavení a hesiel po každej zmene zamestnancov, 

ktorí poznajú kódové nastavenia alebo heslá,  

o vykoná sa zmena oprávnení vydaných vedúcim na samostatný vstup osôb do 

chránených priestorov (zabezpečenie kontroly vstupu do chráneného priestoru 

tak, aby nebol umožnený vstup nepovolanej osobe bez sprievodu oprávnenej 

osoby) a na prístup do bezpečnostných úschovných objektov určených na 

ukladanie utajovaných skutočností,  

o dodržiavajú sa ďalšie opatrenia vyplývajúce z konkrétnej bezpečnostnej 

dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,  

 v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov:  

o vykonajú sa opatrenia vyplývajúce z bezpečnostného projektu technického 

prostriedku, certifikátu technického prostriedku, smerníc o používaní 

technického prostriedku,  

o vykoná sa prípadná zmena určenia bezpečnostného správcu a správcu 

informačného systému,  



 

o prehodnotí sa zoznam osôb oprávnených používať technické a systémové 

prostriedky,  

 v oblasti priemyselnej bezpečnosti: 

o vykoná sa zmena zoznamu osôb a rozsahu ich oprávnenia na oboznamovanie sa 

s utajovanými skutočnosťami v zmluvách uzatvorených podľa § 44  

zákona č. 215/2004 Z. z. 

Uvedený výpočet potrebných opatrení je demonštratívny. Pri prijímaní konkrétnych opatrení 

na ochranu utajovaných skutočností pri zániku platnosti osvedčenia je potrebné vychádzať 

z podmienok konkrétneho subjektu.    

 

 


