
I. PREDMET ŽIADOSTI 

"Pre účely trestného konania, s poukazom na ustanovenie 3 ods. 1 Trestného poriadku si 
Vás dovoľujem požiadať o vyhotovenie odborného stanoviska k aplikácií § 35 ods. 2 zákona NR 
SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
podľa ktorého sa s utajovanými skutočnosťami môže v rozsahu nevyhnutne potrebnom na jeho 
využitie, bez splnenia podmienok podľa § 10, oboznámiť aj svedka-poškodeného, jeho 
splnomocnenca a ďalšie v zákone uvedené osoby, po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti 
a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov ich 
porušenia. 

Podľa § 69 ods. 1 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z.) obvinený, obhajca, 
poškodený a ďalšie osoby uvedené v tomto odseku majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 
výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich časti. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadam o upresnenie pojmu „oboznámenie sa“ svedka-
poškodeného a splnomocnenca poškodeného s utajenou skutočnosťou, najmä v akom rozsahu 
a akým spôsobom sa môžu tieto osoby oboznamovať s utajovanou skutočnosťou (či sú 
oprávnené robiť si výpisky, poznámky a podobne) a či je možné týmto osobám poskytnúť 
utajovanú skutočnosť v materiálnej alebo elektronickej podobe.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 písm. a) 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.“) 
utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, 
ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, 
poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len 
„neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda 
Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. je oprávnenou osobou 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 § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred 
nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch 
vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch.  

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na 
priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení 
súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenie na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené 
môže vzniknúť, ak tento zákon neustanovuje inak, iba navrhovanej osobe, ktorá 

a) je občanom Slovenskej republiky, 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) dovŕšila ustanovený vek, 



d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním 
bezpečnostnej previerky, 

e) je bezúhonná, 
f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, 
g) je bezpečnostne spoľahlivá, 
h) má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, 
i) je na to určená, 
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti. 

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 § 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. s utajovanými skutočnosťami sa môže 
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na jej využitie bez splnenia podmienok podľa § 10, oboznámiť 
aj obvinený jeho obhajca a ďalšie osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok a chránený 
svedok, osoba konajúca v prospech orgánov podľa osobitných predpisov a agent po podpísaní 
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností 
a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie tejto osoby vykoná ten, kto ju bude 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, o čom vyhotoví písomný záznam. 

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá 
sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti 
utajovaná skutočnosť patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu 
potrebnom na konanie, a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta 
obce po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykoná ten, kto bude oprávnený 
rozhodnúť o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví písomný záznam. 

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 sú upravené vyhláškou Národného bezpečnostného 
úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti 
utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. osobám podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona, osobám 
podľa osobitného predpisu alebo podľa rozhodnutia vedúceho vydáva poznámkový zošit ten 
štátny orgán, ktorý tieto osoby oboznamuje s utajovanou skutočnosťou. Poznámkový zošit sa 
ukladá výhradne v štátnom orgáne, ktorý ho vydal. Po zániku potreby oboznamovať sa 
s utajovanou skutočnosťou sa poznámkový zošit odovzdá späť štátnemu orgánu. 

Podľa § 69 ods. 1 prvej vety zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona 
č. 54/2019 Z. z. (ďalej len „Trestný poriadok“) obvinený, obhajca, poškodený, oznamovateľ, ak 
nie je zároveň poškodeným a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník 
a v konaní pred súdom prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny 
tajomník a asistent prokurátora majú právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/#paragraf-35.odsek-2


a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo 
svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky 
a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí. 

Podľa § 69 ods. 5 prvej vety Trestného poriadku pri povoľovaní nazerať do spisov je 
nevyhnutné urobiť také opatrenia, aby boli zachované utajované skutočnosti, obchodné 
tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, poštové tajomstvo alebo telekomunikačné 
tajomstvo. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z dikcie citovaných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. vyplýva, že sú dané dve kategórie 
osôb, ktorým môže vzniknúť oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

Prvá kategória osôb musí kumulatívne spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami ustanovené v § 10 ods. 1 písm. a) až j) 
zákona č. 215/2004 Z. z., pričom prístup týchto osôb k utajovaným skutočnostiam je 
podmienený okrem iného určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných 
skutočností (podľa § 31 zákona č. 215/2004 Z. z.). 

Do druhej kategórie osôb patrí explicitne vymedzený okruh osôb, ktorým oprávnenie 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniká za predpokladu, že sú kumulatívne 
splnené podmienky ustanovené v § 34 až § 37 zákona č. 215/2004 Z. z. 

§ 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. upravuje oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami v rámci trestného konania a zároveň upravuje postup oboznamovania sa osôb, 
ktoré plnia určité úlohy pre štátne orgány (napr. osoba konajúca v prospech orgánov podľa 
osobitných predpisov), kde nie je možné dodržať riadny spôsob vykonania bezpečnostných 
previerok. 

Svedka/poškodeného a splnomocnenca poškodeného (ďalej len „svedok“), nie je možné 
zaradiť do prvej kategórie osôb preto, lebo nespĺňa kumulatívne predpoklady ustanovené v § 10 
ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 215/2004 Z. z. a ani do druhej kategórie zákonom vymedzeného 
okruhu osôb uvedených v § 35 ods. 2 a ods. 3. vzhľadom na skutočnosť, že takáto osoba nie je 
taxatívne uvedená v citovaných ustanoveniach zákona. Z uvedených dôvodov nie je možné 
považovať „osobu svedka“ za oprávnenú osobu podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

Z tohto dôvodu nie je možné oboznámiť svedka so spisom, ktorého obsahom sú 
utajované skutočnosti, preto Vám v prípade svedka odporúčame využiť iné formy a činnosti 
smerujúce k získaniu podkladov dôležitých pre trestné konanie. 

Na základe ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. sa v trestnom konaní 
uskutočnenom podľa Trestného poriadku môžu oboznámiť s utajovanými skutočnosťami, iba 
osoby taxatívne uvedené v § 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. (obvinený, jeho obhajca a ďalšie 
osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok a chránený svedok, osoba konajúca 
v prospech orgánov podľa osobitných predpisov osoba na základe dohody podľa osobitného 
predpisu a agent), a to iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na ich využitie, po podpísaní 
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností 
a možných dôsledkoch ich porušenia.  

Pod takýmto „oboznámením sa“ je potrebné rozumieť právo týchto osôb oboznámiť sa 
s utajovanou skutočnosťou tak, že táto im nie je postúpená v materiálnej alebo elektronickej 
podobe, a to z dôvodu, že utajované skutočnosti musia byť nepretržite chránené pred 



nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z. 
a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a tieto osoby nemajú vytvorené zodpovedajúce 
podmienky na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v materiálnej alebo elektronickej 
podobe (napríklad podmienky na administratívnu bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, objektovú 
bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov, respektíve na priemyselnú bezpečnosť). 
Okrem toho ich procesné postavenie umožňuje prístup k utajovaným skutočnostiam len v štádiu 
trestného konania uskutočneného podľa Trestného poriadku a po jeho právoplatnom ukončení 
sa stávajú nepovolanými osobami. 

Z uvedeného vyplýva, že osobám taxatívne uvedeným v § 35 ods. 2 zákona 
č. 215/2004 Z. z. nie je možné vyhotoviť kópie utajovaných skutočností a ani nie je možné im 
umožniť robiť si z nich výpisky a poznámky s výnimkou výpiskov a poznámok zapísaných do 
poznámkového zošita, ktorý im vydá ten štátny orgán, ktorý ich oboznamuje s utajovanou 
skutočnosťou. Takýto poznámkový zošit sa ukladá na tom štátnom orgáne, ktorý ho vydal. 
Poznámkový zošit sa označuje príslušným stupňom utajenia a manipuluje sa s ním rovnako ako s 
utajovanou skutočnosťou, preto musí byť pred odchodom odovzdaný zodpovednej oprávnenej 
osobe. 

IV. POUČENIE 

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


