
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Rada by som Vás poprosila o zaslanie stanoviska k § 38 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. 
V zmysle uvedeného ustanovenia som po sobáši, ktorý sa konal dňa 26.10.2019 oznámila 
zamestnávateľovi zmenu priezviska a rodinného stavu. Teraz zamestnávateľ požaduje doplniť aj 
nové číslo občianskeho preukazu z dôvodu, že táto informácia sa má odstúpiť na NBÚ. S tým 
problém samozrejme nemám. Len nakoľko požadovaný údaj nie je uvedený v predmetnom 
ustanovení, rada by som sa informovala, či je ešte nejaký údaj, ktorý je potrebné nahlásiť. 
V mojom prípade ma zaujíma najmä či treba nahlásiť manžela, ktorý po sobáši menil trvalý 
pobyt na adresu, kde mám trvalý pobyt aj ja. Viem, že aj v osobnom a bezpečnostnom dotazníku 
sa uvádzajú údaje manžela. Rada by som mala všetko v poriadku. Vopred ďakujem za váš čas 
a za odpoveď na môj dopyt.“ 

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 § 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci oznamuje úradu zmenu rozsahu 
oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu 
mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, 
ako aj iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia podľa 
§ 10 ods. 1. 

Podľa § 38 zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnená osoba je povinná 
a) zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť 

o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, 
a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 

b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných 
skutočností, 

c) oznámiť neodkladne vedúcemu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti a spolupracovať s úradom 
na objasnení príčin neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami; oprávnené osoby s 
osobitným postavením oznamujú neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami 
a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti úradu, 

d) oznámiť neodkladne vedúcemu zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, 
štátnej príslušnosti a bezúhonnosti, 

e) oznámiť neodkladne vedúcemu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jej oprávnenie 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj každú skutočnosť, ktorá by mohla mať 
vplyv na takéto oprávnenie inej oprávnenej osoby. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 
o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“) osvedčenie úradu 



na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje 
identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu  

1. meno a priezvisko 
2. rodné číslo. 

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu platného 
osvedčenia alebo k zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, úrad na základe 
písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, 
s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Ak ide o žiadosť o vydanie 
osvedčenia z dôvodu poškodenia osvedčenia alebo zmeny údajov podľa odseku 1 písm. c) 
prvého bodu, k žiadosti sa pripojí poškodené osvedčenie alebo osvedčenie s neaktuálnymi 
údajmi. 

Podľa § 4 ods. 4 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. vydanie osvedčenia podľa odseku 3 sa 
bezodkladne oznamuje v štátnom orgáne štatutárnemu orgánu, v obci starostovi, vo vyššom 
územnom celku predsedovi a v inej právnickej osobe štatutárnemu orgánu (ďalej len „vedúci“). 

Podľa § 6 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. pri oznamovaní zmien podľa § 38 písm. d) zákona sa 
predkladá k nahliadnutiu aj verejná listina osvedčujúca oznamované zmeny. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 395/2019 Z. z. „) občiansky preukaz je verejná listina, 
ktorou štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne 
občianstvo Slovenskej republiky (ďalej len „štátne občianstvo“) a ďalšie údaje uvedené 
v občianskom preukaze. Občiansky preukaz je majetkom Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. občiansky preukaz obsahuje 
a) meno a priezvisko občana, 
b) rodné priezvisko občana, 
c) deň, mesiac, rok a miesto narodenia občana, 
d) rodné číslo občana, 
e) pohlavie občana, 
f) štátne občianstvo občana, 
g) adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho 

pobytu v zahraničí, 
h) podobu tváre občana, 
i) podpis občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, 
j) deň, mesiac, rok a miesto vydania občianskeho preukazu, 
k) deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu, 
l) číslo občianskeho preukazu. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Oprávnená osoba neodkladne oznamuje vedúcemu okrem iných skutočností aj zmenu 
mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti. Vedúci 
oznamuje úradu zmenu mena a priezviska oprávnenej osoby, rodinného stavu, trvalého pobytu 
a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby. Pri oznamovaní zmien prekladá oprávnená osoba 
vedúcemu k nahliadnutiu verejnú listinu osvedčujúcu oznamované zmeny. Verejnou listinou sa 
rozumie napr. občiansky preukaz alebo sobášny list, ktorými štátny občan preukazuje údaje 
uvádzané v týchto verejných listinách. 

Z Vašej žiadosti vyplýva, že sobášom došlo k zmene priezviska a rodinného stavu, ktoré 
ste oznámili vedúcemu. Oznamovanie zmien oprávnenou osobou o zmenách údajov o rodinných 



príslušníkoch platná právna úprava nevyžaduje, a teda zmenu trvalého pobytu manžela 
oprávnená osoba nie je povinná oznamovať vedúcemu. Rovnako ani vedúci tieto údaje 
neoznamuje úradu. Údaje o manželovi, ako aj číslo občianskeho preukazu uvádza navrhovaná 
osoba v osobnom a bezpečnostnom dotazníku v procese vykonávania bezpečnostnej previerky 
(body 6. a 11. osobného a bezpečnostného dotazníka).  

V súvislosti so zmenou mena a priezviska môže oprávnená osoba v prípade, ak je 
držiteľom platného osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., požiadať úrad 
o vydanie nového osvedčenia. K žiadosti držiteľ pripojí osvedčenie s neaktuálnymi údajmi. Úrad 
na základe žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie 
s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Skutočnosť, že držiteľovi bolo 
vydané osvedčenie so zmenenými údajmi, oznámi úrad vedúcemu.  

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. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

 


