
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„....dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poskytnutie stanoviska 
k vykonávaniu funkcie bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 9 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
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. 

Na základe uvedeného ustanovenia sme toho názoru, že na vykonávanie funkcie 
bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je potrebné  
zo strany zamestnanca disponovať nasledovnými dokladmi: 

a) platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa  
s utajovanými skutočnosťami, 

b) potvrdenie Národného bezpečnostného úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. 

Z dikcie predmetného ustanovenia je podľa nášho výkladu nevyhnutné, aby 
obidvoma týmito dokladmi zamestnanec disponoval aj v prípade, ak dotyčná právnická 
osoba disponuje len utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „vyhradené“. Týmto si 
Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k vyššie uvedenému.“  

 
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 
č. 215/2004 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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.  môže vedúci 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.  

 
 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu žiadosť uvádzame, že ak vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich 
zo zákona č. 215/2004 Z. z. a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadi osobitné 
pracovisko alebo písomne poverí zamestnanca vykonávaním týchto úloh v rozsahu, 
ktorý vymedzí, 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, a to bez ohľadu na stupeň utajenia utajovaných 
skutočností, ktorými disponuje právnická osoba.  

 
IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  

 

 

 

 

 


