
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Žiadam o stanovisko vo veci, či je potrebné, aby štatutár Okresného, Krajského, 
Najvyššieho súdu SR mal vykonanú bezpečnostnú previerku podľa zákona č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak áno na aký 
stupeň je potrebné vykonať bezpečnostnú previerku? 

Opis súčasnej situácie: Vedúci poveril v organizácií bezpečnostného zamestnanca, ktorý 
vykonáva povinnosti podľa ustanovenia § 8 zákona č. 215/2004 Z. z. Bezpečnostný zamestnanec 
pripravuje všetku potrebnú dokumentáciu ale vedúci ju podpisuje, taktiež podpisuje protokol 
o utajovaných skutočnostiach, ako aj kontrolu vedenia protokolu. V inštitúcií síce je bezpečnostný 
zamestnanec, avšak môže prísť vec, ktoré bude musieť vedúci prideliť a priamo sa oboznámiť 
s utajovanou písomnosťou.“ 

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 § 8 ods. 2 písm. d) zákona vedúci najmä určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu 
oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 2 písm. f) zákona oprávnenou osobou je právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona vedúci najmä určuje navrhovanú osobu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a zrušuje takéto určenie, určuje rozsah 
a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich 
oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie.  

Podľa § 8 ods. 3 zákona ak sa má osoba stať vedúcim a má byť určená na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami, žiadosť na vykonanie bezpečnostnej previerky podľa odseku 2 
písm. f) predloží ten, kto takú osobu za vedúceho vymenúva, volí alebo inak ustanovuje do 
funkcie. 

Podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa 
tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie sudca. 

Podľa § 34 ods. 2 zákona osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po 
zvolení alebo vymenovaní do funkcie, alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub 
vyžaduje podľa osobitných predpisov. 

Podľa § 34 ods. 3 zákona na osoby uvedené v odseku 1 sa nevykonáva bezpečnostná 
previerka, ak tento zákon, osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, neustanovuje inak. 

Podľa § 81 ods. 3 zákona postavenie ústredného orgánu štátnej správy na účely tohto 
zákona má aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Národná banka Slovenska, 



Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky. 

Podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. 
z. o personálnej bezpečnosti zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona obsahuje najmä 
funkciu a stupeň utajenia. 

Podľa čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sudcov vymenúva a odvoláva prezident 
Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich bez časového 
obmedzenia. 

Podľa čl. 145 ods. 3 prvá veta Ústavy SR predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady 
Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej 
republiky na päť rokov. 

Podľa čl. 145 ods. 5 Ústavy SR zložením sľubu sa sudca ujíma svojej funkcie. 

Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 757/2004 Z. z.“) zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky (ďalej len "kancelária najvyššieho súdu"). 

Podľa § 24a ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené 
s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým 
zabezpečením činnosti najvyššieho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 

Podľa § 24a ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. kancelária najvyššieho súdu vo vzťahu k 
najvyššiemu súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) prvom a 
druhom bode, písm. c) druhom a treťom bode, písm. d) štvrtom a piatom bode, v § 74 ods. 1 
písm. a), c) až h) a j) okrem vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a výkon 
činností uvedených v § 78 ods. 1 a 2. 

Podľa § 24a ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. kancelária najvyššieho súdu je štátna 
rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci 
kancelárie najvyššieho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu vymenúva a odvoláva 
predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť. 

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu 
súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov; predseda najvyššieho súdu zabezpečuje 
správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. predseda súdu vykonáva súdnictvo ako 
predseda senátu, člen senátu alebo sudca podľa rozvrhu práce v rozsahu určenom tak, aby mu 
to nebránilo plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2. 

Podľa § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu, 
vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ktorí nie 
sú členmi súdnej rady. 

Podľa § 71 ods. 1 písm. c) bod. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. ministerstvo vykonáva správu 
súdov okrem iného tým, že v oblasti organizačnej metodicky usmerňuje činnosť súdov na úseku 
ochrany pred požiarmi, ochrany utajovaných skutočností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) zákona č. 757/2004 Z. z. predseda súdu vykonáva správu súdu 
tým, že plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov. 



Podľa § 74 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. predseda najvyššieho súdu vykonáva správu 
súdu len tým, že vybavuje personálne veci sudcov a vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. b), 
i) a k). 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

V závislosti od spôsobu vzniku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
zákon rozlišuje oprávnené osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami vedúcim a oprávnené osoby, ktorým oprávnenie na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami vzniká zo zákona. Okruh oprávnených osôb s osobitným 
postavením zákon vymedzuje pozitívnou enumeráciou, pričom okrem iných oprávnených osôb 
je ňou aj sudca. Oprávnené osoby s osobitným postavením sa stávajú oprávnenou osobou po 
zvolení alebo vymenovaní do funkcie alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa vyžaduje podľa 
osobitných predpisov.  

Vymenovanie do funkcie sudcu, predsedu okresného súdu,  krajského súdu a najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, ako aj úlohy a postavenie kancelárie najvyššieho súdu upravujú 
osobitné zákony.  

Sudcu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Svojej funkcie sa ujíma 
zložením sľubu. Predsedu okresného súdu a krajského súdu vymenúva zo sudcov minister 
spravodlivosti na päť rokov; predsedu najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu 
najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva zo sudcov najvyššieho súdu prezident 
Slovenskej republiky.  

Z ustanovení zákona č. 757/2004 Z. z. vyplýva, že predseda súdu (okresného a krajského), 
ako aj predseda najvyššieho súdu a podpredseda najvyššieho súdu vykonáva súdnictvo ako 
predseda senátu, člen senátu alebo sudca podľa rozvrhu práce v rozsahu určenom tak, aby bolo 
zabezpečené riadenie a správa súdu podľa tohto zákona a osobitných predpisov. 

V prípade sudcov sa status oprávnenej osoby s osobitným postavením viaže na výkon 
funkcie sudcu. Predsedovia okresných súdov a krajských súdov okrem toho, že zabezpečujú 
riadenie a správu súdov, vykonávajú aj súdnictvo spôsobom ustanoveným osobitnými 
predpismi. 

Na účely zákona sú teda oprávnenými osobami s osobitným postavením. Ak osobitný 
zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, 
bezpečnostná previerka týchto osôb sa nevykonáva. 

Zákonom č. 301/2016 Z. z., ktorým sa okrem iných zákonov menil a dopĺňal aj zákon č. 
757/2004 Z. z. bola zriadená Kancelária najvyššieho súdu ako štátna rozpočtová organizácia, 
ktorú riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu 
vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jeho činnosť. Vedúci 
kancelárie najvyššieho súdu je štatutárnym orgánom a na účely zákona je vedúcim. 

Ak je štatutárny orgán osobou s osobitným oprávnením (sudca), bezpečnostná previerka 
sa nevykonáva, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade, ak štatutárny orgán nie je 
osobou s osobitným oprávnením, a táto osoba sa má oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, musí mať vykonanú bezpečnostnú previerku. Žiadosť na vykonanie 
bezpečnostnej previerky predkladá ten, kto takú osobu za vedúceho vymenúva, volí alebo 
ustanovuje do funkcie; pri určení stupňa utajenia vykonania bezpečnostnej previerky je 
potrebné vychádzať z platného zoznamu funkcií. 

IV. POUČENIE 

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

 


