
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce na plnenie svojich úloh uzatvárať s fyzickými 
osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Môže vedúci u takéhoto 
zamestnávateľa vykonať určenie zamestnancovi pracujúcemu na dohodu o pracovnej činnosti?“ 

 
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. je oprávnenou osobou 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 § 6 ods. 4 zákona 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. 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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä žiada úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje navrhovanú osobu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) a zrušuje takéto 
určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami 
a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov 
vydaných na jeho vykonanie. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania 
sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných 
skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného 
zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení 
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia 
o mlčanlivosti.  

Podľa § 31 ods. 2 prvá veta zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa 
podmienky na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej 
previerky I. stupňa. 

Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia 
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí písomného oznamu podľa § 26 
ods. 5. 

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. záznam o určení navrhovanej osoby na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a vyhlásenie o jej 



mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo 
obdobný pracovný vzťah. 

Podľa § 32 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z, kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na 
oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia 
o jej mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah 
alebo obdobný pracovný vzťah.  

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho 
orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na 
základe zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať 
špecifikáciu postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého 
budú postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, 
rozsah kontrolných opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách 
ovplyvňujúcich ochranu utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na 
iného podnikateľa, ako aj povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 
bezpečnosti vzor záznamu o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len 
„záznam o určení“), záznamu o zániku určenia a vyhlásenia o mlčanlivosti úrad zverejní na 
svojom webovom sídle. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 
bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa zoznamom osôb a rozsahom ich 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona je 
zoznam osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré 
môžu mať na základe zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením 
a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko,  
b) čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 

vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona,  
c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 

prístup,  
d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 

konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup.  

Podľa § 1 ods. 3 prvá veta zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník 
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.  

Podľa § 1 ods. 5 Zákonník práce pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia 
pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak.  

Podľa § 11 ods. 1 Zákonník práce zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych 
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu. 

Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na 
zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej 
činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom 



(dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce 
(dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Ochranu utajovaných skutočností zabezpečuje vedúci systémom opatrení súvisiacich 
s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať 
s utajovanou skutočnosťou (napr. vykonáva bezpečnostnú previerku I. stupňa, žiada úrad 
o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa, určuje navrhovanú osobu, atď.). 
Podnikateľ sa môže oboznamovať s utajovanou skutočnosťou iba za predpokladu existencie 
platnej zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „zmluva“), ktorá 
musí obsahovať aj zoznam zamestnancov podnikateľa, ktorí môžu mať na základe zmluvy prístup 
k utajovaným skutočnostiam.  

Zamestnancom je podľa Zákonníka práce fyzická osoba, 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 (napr. zákon o štátnej službe) alebo výnimočne aj v inom 
pracovnoprávnom vzťahu. Iným pracovnoprávnym vzťahom sa za splnenia zákonných 
podmienok výnimočnosti a príležitostnosti rozumie aj pracovný vzťah uzatvorený na základe 
dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti). 

Platná právna úprava (zákon č. 215/2004 Z. z.) kladie v prípade pracovnoprávneho vzťahu 
jasné a nezameniteľné pravidlá, pokiaľ ide o vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca 
(§ 9 ods. 1), ktorý plní špecifické úlohy vedúceho v oblasti ochrany utajovaných skutočností. 
V tomto prípade sa vyžaduje pracovnoprávny vzťah založený na pracovnom pomere. 

V kontexte Vašej otázky uvádzame, že za predpokladu existencie pracovnoprávneho vzťahu 
a splnenia zákonných podmienok, možno navrhovanej osobe vykonať určenie. Určenie 
navrhovanej osoby vykonáva vedúci podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle úradu až po 
vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa alebo po prijatí písomného oznamu podľa § 26 
ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z.; ak ide o vedúceho podnikateľa, určenie navrhovanej osoby 
vykonáva v nadväznosti na platnú zmluvu. Zároveň je vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec 
povinný zaslať úradu do 30 dní od určenia osoby kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na 
oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia 
o jej mlčanlivosti (§ 32 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.).  

 
IV. POUČENIE 

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

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/personalna-bezpecnost/urcenie-navrhovanej-osoby-a-zanik-urcenia/index.html

