
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dňa 1. apríla 2005 vykonal Mgr. xxxx xxxxxxxx podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov skúšku 
bezpečnostného zamestnanca a bolo mu vydané potvrdenie Národného bezpečnostného úradu 
pod číslom PB-xxx/2005-BZ zo dňa xx. xxxxx 2005. Týmto Vás žiadame o overenie, či uvedená 
skúška menovaného je v súčasnej dobe platná.“ 

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 § 9 ods. 1 zákona 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 (ďalej len „osvedčenie“) a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 9 ods. 2 zákona úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom 
podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 68 ods. 1 zákona zamestnanec na úseku šifrovej ochrany informácií musí byť 
oprávnenou osobou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona 
a musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti. 

Podľa § 68 ods. 2 zákona zamestnancovi uvedenému v odseku 1 vydá vedúci ústredného 
orgánu štátnej správy osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií. 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške 
bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „vyhláška č. 135/2016 Z. z.“) bezpečnostný 
zamestnanec každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, na ktoré mu 
bolo vydané potvrdenie. Preškolenie vykonáva úrad. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. na podanie žiadosti o preškolenie sa primerane 
použijú ustanovenia § 1. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. o absolvovaní preškolenia podľa odseku 1 sa 
vyhotoví záznam na potvrdení. 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. potvrdenie vydané do 31. marca 2016 je 
potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d). 

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku 
šifrovej ochrany informácií vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre 
oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. e). 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo 
vydané potvrdenie do 31. marca 2016, sa musí preškoliť podľa § 3 ods. 1 najneskôr do 31. marca 
2021. 



Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z. (ďalej 
len „vyhláška č. 340/2004 Z. z.“) odborná spôsobilosť podľa § 68 ods. 1 zákona sa preukazuje 
potvrdením o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca pre oblasť šifrovej ochrany 
informácií podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 7 ods. 6 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2016 úrad 
a rezortný šifrový orgán vo svojej pôsobnosti potvrdzujú odbornú spôsobilosť zamestnanca na 
úseku šifrovej ochrany informácií vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej 
ochrany informácií podľa prílohy č. 3. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Predpokladom vykonávania funkcie bezpečnostného zamestnanca je platné osvedčenie 
úradu a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. Postup pri 
vykonávaní skúšok bezpečnostných zamestnancov a ich preškoľovaní upravuje vyhláška 
č. 135/2016 Z. z., pričom s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa skúšky vykonávajú v oblastiach 
personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov, ako aj v oblasti šifrovej ochrany informácií, 
čím sa realizuje požiadavka na overovanie odbornej spôsobilosti zamestnanca pre oblasť šifrovej 
ochrany informácií. 

Platná právna úprava v kontexte Vašej otázky ustanovuje, že potvrdenie vydané do 31. 
marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť personálnej bezpečnosti, 
administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a bezpečnosti 
technických prostriedkov. V prípade, ak sa overovanie a potvrdzovanie odbornej spôsobilosti 
zamestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií realizovalo na základe vyhlášky č. 340/2004 
Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2016, pričom výsledkom bolo vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti v lehote do 31. marca 2016, bude sa takéto osvedčenie považovať za potvrdenie 
pre oblasť šifrovej ochrany informácií. 

Bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo vydané potvrdenie do 31. marca 2016, musí 
absolvovať preškolenie najneskôr do 31. marca 2021. O absolvovaní preškolenia vyhotoví úrad 
záznam na potvrdení. Ďalšie informácie sú zverejnené aj na webovom sídle úradu. 

IV. POUČENIE 

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

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostni-zamestnanci/prezentacie/index.html

