
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 „Chcel by som Vás požiadať o informáciu k nasledovnej otázke : 

Naša spoločnosť je spoločnosť s potvrdením bezpečnostnej previerky na oboznamovanie, 
postupovanie a vytváranie US do stupňa utajenia „Dôverné“. V rámci realizácie zákazky 
uvažujeme nad zapojením expertov, ktorí v rámci činnosti, ktorú majú vykonávať potrebujú 
oboznamovanie sa s US a aj ich vytváranie. S ohľadom na rozsah prác týchto expertov, naša 
spoločnosť uvažuje o tom, že týchto expertov príjme do pracovného pomeru, ale na kratší 
pracovný čas. Je možné aby sa títo experti podieľali na projekte, ak o vykonanie bezpečnostnej 
previerky požiadal už ich iný (súčasný) zamestnávateľ, a teda sa budú oboznamovať s US a aj ich 
vytvárať súčasne pre dvoch rôznych zamestnávateľov a na ten istý stupeň utajenia?  

Samozrejme u nás po splnení podmienok, teda:  

 Pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah 

 Po overení platnosti osvedčenia na NBÚ 

 Po podpise záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s US a vyhlásenie 
o mlčanlivosti. 

Má vplyv, či experti robia na rôznych projektoch, alebo by išlo o činnosť na tom istom 
projekte?“ 

 
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 § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou 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. 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 § 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 § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci žiada úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje navrhovanú osobu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) 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. 

Ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. uvádza skutočnosti na vznik oprávnenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, 
Dôverné alebo Vyhradené, ak tento zákon neustanovuje inak. Medzi tieto skutočnosti patrí 
okrem iného aj, že navrhovaná osoba: 

o má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné,  

o je na to určená,  
o podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti.  

Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti 
stupňa utajenia Prísne tajné je päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné je 
sedem rokov a pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je desať rokov. 

Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť osvedčenia vydaného na základe 
bezpečnostnej previerky podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zaniká dňom skončenia pracovnoprávneho 
vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru; platnosť osvedčenia 
vydaného podľa § 18 ods. 4 zaniká aj vtedy, ak navrhovaná osoba prestala plniť úlohy 
kriminálneho spravodajstva. 

Podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný 
počas platnosti osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 
ods. 1 a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. Na také 
zrušenie platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26. 

Postavenie zamestnávateľa a zamestnanca upravuje napríklad aj zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). 

Podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych 
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu. 

Podľa § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer 
zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu 
za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné 
pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou 
zmluvou.  

Podľa § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer 
zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa 
pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Platná právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností upravuje podmienky 
skončenia platnosti osvedčenia, medzi ktoré existencia viacerých pracovnoprávnych, resp. 
obdobných vzťahov nepatrí. 

Z uvedeného vyplýva, že zmena zamestnávateľa, okrem špecifických prípadov popísaných 
v § 28 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z., nemá vplyv na platnosť vydaného osvedčenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a je možné jeho „využitie“ aj u iného 
zamestnávateľa.  

Pokiaľ ide o otázku vplyvu, či experti robia na rôznych projektoch, alebo by išlo o činnosť 
na tom istom projekte uvádzame, že uvedené nemá vplyv na oprávnenie na oboznamovanie sa 



s utajovanými skutočnosťami, avšak musia byť splnené ďalšie zákonné požiadavky (záznam 
o určení, vyhlásenie o mlčanlivosti) pre príslušné činnosti u všetkých zamestnávateľov, 
v pôsobnosti ktorých sa daný projekt realizuje. 

 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


