
I. PREDMET ŽIADOSTI 

... „v podmienkach  ... vznikla potreba plnenia úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia 
vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila 
k potrebe znižovania administratívnej (byrokratickej) záťaže, optimalizácie interných procesov 
v podmienkach rezortu obrany, vrátane zvýšenia miery digitalizácie činností. V tomto kontexte 
je v súčasnosti pripravovaná aj nová interná právna úprava v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností, konkrétne v oblasti personálnej bezpečnosti. 

V nadväznosti na uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko 
k nasledovným otázkam:  

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. ustanovuje potrebu viesť 
zoznam oprávnených osôb a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, pričom taxatívne 
vymedzuje obsahové náležitosti týchto zoznamov. Platná právna úprava ukladá vedúcemu 
povinnosť viesť uvedené zoznamy (riadne), ale neukladá mu povinnosť viesť ich kontinuálne za 
určité obdobie ani povinnosť viesť ich spoločne alebo oddelene.  

Je teda pri súčasnej právnej úprave možné postupovať tak, že zoznam oprávnených osôb 
bude vedený oddelene od zoznamu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (za dodržania 
legislatívou ustanovených náležitostí), pričom zoznam oprávnených osôb bude vedený vždy len 
k aktuálnemu stavu (bez zaznamenávania histórie zmien) a zoznam osôb, ktorým toto 
oprávnenie zaniklo, bude vedený kontinuálne tak, aby poskytoval prehľad vykonaných záznamov 
o zániku určenia?“  

 
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 § 42 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre 
stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, a zoznam 
oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým 
toto oprávnenie zaniklo. 

Obsahové náležitosti evidencií a zoznamov vedených v zmysle § 42 ods. 2 zákona 
č. 215/2004 Z. z. upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 
o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“) 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. evidencia oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 
zákona č. 215/2004 Z. z. pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo 
obsahuje  
a) podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona,  
b) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom 

platného osvedčenia,  
c) kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,  
d) kópiu záznamu o zániku určenia,  
e) ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona. 

Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. zoznam oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 
zákona č. 215/2004 Z. z. pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, 
ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje  
a) základné identifikačné údaje oprávnenej osoby v rozsahu  

1. meno a priezvisko,  
2. rodné číslo,  



3. štátne občianstvo,  
b) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,  
c) dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia,  
d) dátum vykonania určenia,  
e) dátum zániku určenia. 

Podľa § 7 ods. 4 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. evidencie a zoznamy podľa odsekov 1 až 3 musia 
zodpovedať aktuálnemu stavu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k § 7 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. sa vyššie uvedené 
evidencie a zoznamy môžu viesť spoločne, ale aj oddelene. Obsahové náležitosti uvedených 
evidencií a zoznamov sú podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. povinnými údajmi. 
Vychádzajúc z uvedeného má vedúci povinnosť viesť všetky požadované údaje, nezávisle od 
toho, či bude viesť evidenciu/zoznam oprávnených osôb a evidenciu/zoznam osôb, ktorým toto 
oprávnenie zaniklo v spoločnom zozname alebo oddelene. 

Údaj o dátume zániku určenia oprávnenej osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami príslušného stupňa utajenia sa uvádza aj v takom zozname oprávnených osôb, 
ktorý je vedený oddelene od zoznamu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo. V prípade, ak 
uvedený údaj zoznam oprávnených osôb neobsahuje, je takýto zoznam vyhotovený v rozpore 
s požiadavkami uvedenými v § 7 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. 

V zmysle platnej legislatívy upravujúcej ochranu utajovaných skutočností uvádzame, že nie 
je obmedzené, ak zoznam oprávnených osôb bude vedený vždy len k aktuálnemu stavu 
a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, bude vedený kontinuálne tak, aby poskytoval 
prehľad vykonaných záznamov o zániku určenia. 

 
IV. POUČENIE 

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


