
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Z dôvodu organizačno-personálnych zmien na oddelení XYZ, vedúci oddelenia a zároveň 
bezpečnostný zamestnanec odovzdáva agendu utajovaných písomnosti, ktorého správou bol 
poverený vedúcim. Z uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o stanovisko:  
1. či v zmysle vyhlášky o administratívnej bezpečnosti môže protokolárne prebrať túto agendu 

dvojčlenná komisia, ktorá bude poverená prevzatím agendy a obidvaja členovia komisie 
budú mať platné osvedčenie NBÚ v stupni do výšky stupňa preberanej agendy (D) a sú 
oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami?  

2. alebo je podmienkou, že aspoň jeden člen komisie, okrem osvedčenia NBÚ, musí byť 
bezpečnostný zamestnanec pre personálnu a administratívnu bezpečnosť, prípadne inú 
bezpečnosť? 

3. či môže na prechodný čas (max. 30 dní) vedúci dočasne poveriť oprávnenú osobu (platné 
osvedčenie NBÚ a oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami) správou 
tejto agendy, vrátane vybavovania žiadostí o bezpečnostnú previerku, až do nástupu 
bezpečnostného zamestnanca pre personálnu a administratívnu bezpečnosť?“ 

 
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 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“). 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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 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. 

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných 
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní 
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou Národného bezpečnostného 
úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti 
utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška“). 

Podľa § 26 ods. 1 vyhlášky, ak osobe zanikne oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami, preukázateľne odovzdá pridelené utajované skutočnosti a pridelené 
administratívne pomôcky vedúcemu alebo osobe na to určenej vedúcim. 

Podľa § 26 ods. 2 vyhlášky, ak sa osobe zmení oprávnenie spôsobom, ktorý má vplyv na 
zabezpečenie ochrany jej pridelených utajovaných skutočností a administratívnych pomôcok, 
vedúci rozhodne o spôsobe ich odovzdania a odovzdanie sa vykoná preukázateľným spôsobom. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



Ochranu utajovaných skutočností je vo svojej pôsobnosti povinný zabezpečiť v štátnom 
orgáne štatutárny orgán, ktorým sa na účely zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie 
rozumie vedúci. Vedúci môže na úseku ochrany utajovaných skutočností: 
a) plniť úlohy osobne alebo 
b) na plnenie úloh zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca 

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  
1. platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a  
2. potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.  

V prípade, ak bezpečnostnému zamestnancovi zanikne platnosť osvedčenia, skončí výkon 
funkcie alebo skončí jeho pracovnoprávny vzťah, prípadne je zrušené určenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami vedúcim, vedúci môže (aj len na prechodný čas) poveriť plnením 
úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie len zamestnanca, ktorý 
kumulatívne spĺňa predpoklady na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca (písm. b). 
Inak plní tieto úlohy osobne vedúci. 

Vo vzťahu k opatreniam na ochranu utajovaných skutočností pri zániku a zmene určenia 
bezpečnostného zamestnanca oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je potrebné najmä 
zabezpečenie riadneho odovzdania jemu pridelených utajovaných skutočností a jemu 
pridelených administratívnych pomôcok. V danej veci vyhláška ustanovuje, že: 
a) osoba odovzdá pridelené utajované skutočnosti a administratívne pomôcky vedúcemu 

alebo osobe na to určenej vedúcim, 
b) vedúci rozhodne o spôsobe ich odovzdania a  
c) odovzdanie sa vykoná preukázateľným spôsobom. 

S ohľadom na uvedené je možné odovzdanie utajovaných skutočností a administratívnych 
pomôcok pridelených „odchádzajúcemu“ bezpečnostnému zamestnancovi aj spôsobom, ktorý 
uvádzate v žiadosti, tzn. prostredníctvom 
a) dvojčlennej komisie, ktorej členovia sú oprávnenými osobami na oboznamovanie sa 

s utajovanými skutočnosťami najmenej rovnakého stupňa utajenia akého sú odovzdávané 
utajované skutočnosti, 

b) preberacieho protokolu (registratúrny záznam), ktorého prílohu tvorí zoznam 
odovzdávaných utajovaných skutočností a administratívnych pomôcok. 
Ak dvojčlenná komisia okrem samotného prevzatia utajovaných skutočností 

a administratívnych pomôcok od bezpečnostného zamestnanca neplní aj iné úlohy vedúceho 
vyplývajúcich zo zákona, zákon neustanovuje povinnosť, aby jej členovia boli bezpečnostnými 
zamestnancami.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


