
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obraciam sa na odbor regulácie a dohľadu a chcem požiadať o metodické usmernenie, 

týkajúce sa školenia a poučenia vedúceho registra. 

Vykonávam funkciu vedúceho registra a boli mi v súvislosti s novou BP vydané aj nové 

certifikáty EU a NATO. 

Preto si vás dovoľujem požiadať o usmernenie, či musím opätovne absolvovať poučenie 

vedúceho registra alebo či stačí ročné poučenie, ktoré som už absolvoval v predchádzajúcom 

období.“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len 
"úrad") 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.“). 

Administratívnu bezpečnosť registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti 
a utajovaných skutočností nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje nakladať s nimi ako 
s listinami a ustanovuje opatrenia administratívnej bezpečnosti pre ochranu utajovaných 
skutočností na hmotných nosičoch so záznamom informácií podľa § 2 písm. c) prvého bodu 
zákona ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o 
administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 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 § 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 § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej 
osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydáva certifikát o bezpečnostnej 
previerke tejto osoby; na vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby sa vzťahujú 
ustanovenia § 10 až 33. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola vykonaná previerka 
podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke takejto osoby vydáva úrad na základe posúdenia 
jej bezpečnostného spisu. 

Podľa § 31 ods. 3 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. úrad posudzuje podmienky ochrany utajovaných 
skutočností; výsledok posúdenia písomne oznámi žiadateľovi. Pred začatím činnosti registra 
pracovníci centrálneho registra zaznamenajú podpisové vzory a vykonajú poučenie vedúceho 
registra a jeho zástupcu, o čom sa vyhotoví záznam. Pred začatím činnosti koncového registra 



pracovníci registra zaznamenajú podpisové vzory a vykonajú poučenie vedúceho koncového 
registra a jeho zástupcu, o čom sa vyhotoví záznam. Fotokópiu záznamu o poučení zasiela vedúci 
registra centrálnemu registru. Poučenie sa vykonáva každoročne. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vzhľadom na citované ustanovenia právnych predpisov a v prípade uvedenom vo Vašej 
žiadosti uvádzame nasledovné:   

1. Vedúci je povinný oboznámiť navrhovanú osobu s povinnosťami pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkoch za ich porušenie, ako súčasť určenia navrhovanej osoby, 
pred začatím jej oboznamovania.  

2. Poučenie vedúceho registra a jeho zástupcu vykonávajú pracovníci centrálneho registra pred 
začatím činnosti registra.  

3. Poučenie vedúceho registra a jeho zástupcu vykonávajú pracovníci centrálneho registra 
každoročne. 

Vzhľadom na uvedené, vydanie osvedčenia úradu na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami a nového certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby - vedúceho registra je 
možným dôvodom na vykonanie jeho poučenia vedúcim (bod 1), ale nie na vykonanie poučenie 
pracovníkmi centrálneho registra (bod 2), nakoľko sa nejedná o zriadenie registra. Na plnenie 
úloh vedúceho registra je v tomto prípade postačujúce absolvovanie každoročného poučenia 
(bod 3).  

IV. POUČENIE 

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


