
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...dovoľujem si Vás podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať  
o  informáciu,  či  môže  štatutár právnickej osoby resp. štátneho orgánu dočasne  
(na obdobie cca 1 mesiac) poveriť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj zamestnanca, ktorý 
nemá skúšku bezpečnostného zamestnanca podľa vyhlášky NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške 
bezpečnostného zamestnanca, avšak je oprávnený na oboznamovanie sa s  utajovanými 
skutočnosťami s príslušným stupňom. Prosím aj o informáciu, či dočasne poverený 
zamestnanec (bez bezpečnostnej skúšky 135/2016) nemôže byť vedúcim poverený /je 
vylúčený na plnenie niektorých povinností   uvedených v § 8 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. 
z..“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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.“) 
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 a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného 
zamestnanca. 

Podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

V zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných 
skutočností je povinný vo svojej pôsobnosti zabezpečiť vedúci, ktorý môže na plnenie úloh 
vyplývajúcich z tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko 
alebo písomne poveriť bezpečnostného zamestnanca. V písomnom poverení vedúci zároveň 
vymedzí rozsah úloh, ktoré má bezpečnostný zamestnanec plniť.  

 
Predpokladom na výkon jeho funkcie je okrem platného osvedčenia úradu na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami aj potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca.  V tomto prípade nie je rozhodujúce, na aký časový úsek je 
bezpečnostný zamestnanec poverený plnením týchto úloh. 

 
Ďalšie informácie v súvislosti so skúškou bezpečnostného zamestnanca, vrátane žiadosti 

o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca, môžete získať na webovom sídle úradu.  

http://www.nbu.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostni-zamestnanci/


IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.  

  
  
  
  
  
  

 

 


