
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... z dôvodu že nemám skúšky na bezpečnostného zamestnanca a zamestnávateľ odo mňa 
vyžaduje vykonávanie prác súvisiacich s utajovanými skutočnosťami, chcem sa informovať, či mi 
viete zaslať vzor poverenia.“ 

 
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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len "bezpečnostný zamestnanec") vykonávaním týchto úloh 
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len "osvedčenie") a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym 
predpisom podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca. 

Podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca (ďalej len 
„vyhláška“). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z uvedeného je zrejme, že za ochranu utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti 
zodpovedá vedúci. Zákon č. 215/2004 Z. z. vedúcemu umožňuje na plnenie úloh vyplývajúcich 
z tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo 
poveriť bezpečnostného zamestnanca. 

Vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca osobitného 
pracoviska zákon č. 215/2004 Z. z. podmieňuje existenciou platného osvedčenia úradu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“), existenciou 
potvrdenia úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „potvrdenie“) 
a písomného poverenia na plnenie úloh za vedúceho v rozsahu, ktorý vymedzil. Ak fyzická osoba 
plní úlohy za vedúceho v rozsahu, ktorý vymedzil v písomnom poverení, je bezpečnostným 
zamestnancom a v zmysle vyhlášky je potrebné, aby takáto osoba disponovala osvedčením 
a potvrdením. 

Súčasná platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností vyžaduje vo 
vzťahu k povereniu, aby bolo v písomnej forme a explicitne vymedzovalo rozsah úloh vedúceho, 
ktoré má bezpečnostný zamestnanec plniť. Takéto vymedzenie rozsahu úloh bezpečnostného 



zamestnanca v oblasti ochrany utajovaných skutočností musí vychádzať z tých úloh, ktoré je 
povinný plniť vedúci na základe zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie. Ďalšie náležitosti poverenia právne predpisy v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností neustanovujú (napríklad v akej písomnej forme má byť poverenie vyhotovené, či vo 
forme interného aktu riadenia, rozkazu alebo registratúrneho záznamu). 

Úrad nevyžaduje, aby poverenie malo konkrétnu štruktúru alebo určité náležitosti. 
Z uvedeného dôvodu úrad nezverejňuje vzor poverenia.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


