
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obraciame sa na Vás o zaslanie odborného stanoviska v nasledovnej veci: V máji t. r. bol 
vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka II Ministerstva spravodlivosti SR sudca, ktorý bol do 
vymenovania zaradený na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Dunajská Streda. Počas 
vykonávania funkcie štátneho tajomníka mu bude výkon funkcie sudcu prerušený. Naša otázka: 
či počas prerušenia „výkonu“ funkcie sa na neho vzťahuje § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, keďže stále ostáva sudcom a má len prerušený výkon funkcie? Z dôvodu že 
funkcie štátneho tajomníka sa ujíma dňom 1.6.2020, radi by sme uvítali Vašu skorú odpoveď.“ 

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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou je 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 § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou s osobitným 
postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie sudca. 

Podľa § 17 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z. z.“) funkcia 
sudcu zaniká 

a) odvolaním z funkcie (§ 18), 
b) vzdaním sa funkcie (§ 19), 
c) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne 

úkony (§ 20 ods. 1), 
d) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2), 
e) zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2), 
f) neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1), 
g) nezložením sľubu alebo zložením sľubu s výhradou (§ 10 ods. 2), 
h) vypovedaním sľubu (§ 151 ods. 4), 
i) smrťou. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa 
sudca stal 

a) prezidentom, členom vlády, predsedom alebo vedúcim ostatného ústredného orgánu 
štátnej správy, štátnym tajomníkom, 

b) sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, alebo 
c) predsedom súdnej rady. 

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý 
pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodných súdnych orgánoch zriadených na 
vykonanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak mu táto činnosť 
bráni riadne vykonávať funkciu sudcu. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. výkon funkcie sudcu sa začína dňom zloženia 
sľubu a skončí sa v deň zániku funkcie sudcu alebo v deň prerušenia výkonu funkcie sudcu, ak 
tento zákon neustanovuje inak. 



Podľa § 62 písm. m) zákona č. 385/2000 Z. z. ako výkon funkcie sudcu sa okrem výkonu 
činností vyplývajúcich z osobitných predpisov zabezpečujúcich výkon súdnictva, ak tento zákon 
neustanovuje inak, posudzuje čas prerušenia výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1 písm. b) 
a c) a odseku 3. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podľa platnej právnej úpravy na úseku ochrany utajovaných skutočností je sudca 
oprávnenou osobou, ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
vzniká zo zákona, t. j. na tieto osoby sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon, 
osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak. V prípade sudcu sa status 
oprávnenej osoby s osobitným postavením viaže na výkon funkcie sudcu. 

Z ustanovení osobitného predpisu (zákona č. 385/2000 Z. z.) vyplýva, že výkon funkcie 
sudcu začína dňom zloženia sľubu a skončí v deň zániku funkcie sudcu (§ 17) alebo v deň 
prerušenia výkonu funkcie sudcu, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitný predpis rovnako 
vymedzuje prípady, kedy sa výkon funkcie sudcu prerušuje v záujme umožnenia výkonu inej 
funkcie v taxatívne vymedzených prípadoch, keď je spoločensky prijateľné, aby takú funkciu 
mohla vykonávať aj osoba zvolená za sudcu, bez toho, aby sa funkcie sudcu musela vzdať. 
Z dôvodovej správy vyplýva, že sudca počas prerušenia výkonu funkcie sudcu nemá práva ani 
povinnosti sudcu. Jediným právom vyplývajúcim z tohto postavenia je to, že má právo ujať sa za 
podmienok stanovených zákonom znova výkonu svojej funkcie bez toho, aby sa musel uchádzať 
o opätovnú voľbu.  

Z ustanovení osobitného predpisu (§ 62) ďalej vyplýva, že ako výkon funkcie sudcu sa 
okrem iných v zákone taxatívne vymedzených dôvodov posudzuje aj čas prerušenia výkonu 
funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1 písm. b) a c) a odseku 3. Z uvedeného teda vyplýva, že ako výkon 
funkcie sudcu sa posudzuje, ak sa sudca stane sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
predsedom súdnej rady alebo ak je výkon funkcie sudcu prerušený ministrom z dôvodu 
pôsobenia sudcu v medzinárodnej organizácii. 

Vymenovaním osoby sudcu za štátneho tajomníka sa výkon funkcie sudcu v súlade s § 24 
ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. prerušuje z dôvodu výkonu verejnej funkcie v inej zložke 
štátnej moci a tento čas sa podľa osobitného predpisu neposudzuje ako výkon funkcie sudcu. 
Takejto osobe status oprávnenej osoby s osobitným postavením zaniká a táto osoba podlieha 
pre účely oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami výkonu bezpečnostnej previerky 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z.  

IV. POUČENIE 

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

 


