
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...Je možné dať zamestnancovi zamestnanému na dohodu určenie na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami? Ak áno, ako zaviesť takúto funkciu do zoznamu funkcií, pri ktorých 
výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami ?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 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. je ochranu utajovaných skutočností 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. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.  

Podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. 

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 utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne 
tajné. 

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

Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu 
nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom  
pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom 
zamestnávateľom. 

Podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom 
pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto 
zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom 
občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných 
predpisov. 

Podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnanec 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 je zamestnávateľ 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 je zamestnanec povinný podľa pokynov 
zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase 
a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



Zákon č. 215/2004 Z. z. a predpisy vydané na jeho vykonanie ustanovujú vedúcemu 
povinnosť zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností. Ochranou utajovaných skutočností je 
potrebné rozumieť kontinuálnu a cieľavedomú činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu ochrany 
utajovaných skutočností, ktoré je v záujme Slovenskej republiky potrebné chrániť. 

Ochranu utajovaných skutočností v oblasti personálnej bezpečnosti zabezpečuje vedúci 
systémom opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom 
rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. V tejto súvislosti žiada úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa navrhovaných osôb a určuje funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v jeho podmienkach. 
Vedúci následne zaraďuje funkcie do zoznamu funkcií. Ide o určenie takých funkcií, kde sa 
dlhodobo a pravidelne predpokladá potreba oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami. 
Bezpečnostnú previerku I. stupňa vykonáva vedúci. 

Z normatívnych ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. vyplýva, že s utajovanými 
skutočnosťami sa vo Vašich podmienkach môžu oboznamovať iba tie osoby, ktorých funkcie 
vedúci určil v zozname funkcií na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, na základe 
platnej bezpečnostnej previerky im vykonal určenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami príslušného stupňa v súlade s ich potrebou oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami v rámci plnenia svojich úloh a platného zoznamu funkcií. 

Zákonník práce definuje zamestnanca ako fyzickú osobu, ktorá v pracovnoprávnych 
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu, ktorá môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, 
v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku 
práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že na Vami navrhovanú osobu 
sa bude z pohľadu právnej úpravy ochrany utajovaných skutočností hľadieť ako na Vášho 
zamestnanca, bez ohľadu na formu pracovnoprávneho vzťahu. 

 
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.  

 


