
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujem si Vás požiadať o usmernenie v prípade povinnosti oznámiť Národnému 
bezpečnostnému úradu vznik a zánik určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami na stupeň utajenia „Dôverné“ a vyššie. Otázkou je, či je potrebné v prípade, že sa 
zmenil názov organizačného útvaru Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ale 
zamestnancovi, ktorý je na základe záznamu o určení, oprávnený oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami, sa nezmenila funkcia, ktorú zastáva ani opis štátnozamestnaneckého miesta, 
hoci názov organizačného útvaru uvádzame aj v Zázname o určení navrhovanej osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, aj v Zázname o zániku určenia osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.“ 

 
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“). 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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. g) zákona vedúci 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 § 8 ods. 2 písm. j) zákona vedúci vedie evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, 
ktorým toto oprávnenie zaniklo.  

Podľa § 31 ods. 1 zákona 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. 6 zákona určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami vyššieho stupňa utajenia oprávňuje na prístup k utajovaným skutočnostiam 
nižšieho stupňa utajenia v rozsahu, aký bol určený.  

Podľa § 32 ods. 1 zákona 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 kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa 
so stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia o jej mlčanlivosti je 
povinný vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec zaslať úradu do 30 dní od určenia osoby.  



 Podľa § 41 ods. 1 zákona určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
zaniká  

a) zánikom platnosti osvedčenia,  
b) skončením výkonu funkcie,  
c) skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo 

splnením zmluvného záväzku, 
d) zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 do doby ukončenia preskúmania rozhodnutia 

úradu podľa § 30,  
e) zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,  
f) skončením povinnej vojenskej služby alebo  
g) vyhlásením za mŕtveho. 

 Podrobnosti o personálnej bezpečnosti upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

 Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. 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. 

  

 III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie uvedeného Vám v kontexte Vašej otázky, uvádzame, že určenie osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká len z taxatívne uvedených zákonných 
dôvodov, pričom Vami uvádzané skutočnosti nie je možné kategorizovať pod jednotlivé formy 
zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 41 ods. 1 zákona. 
V tejto súvislosti teda nie je potrebné urobiť nový záznam o určení, keďže nenastali dôvody 
na zánik existujúceho učenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a nedochádza 
ani k zmene rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami. Doklad dokazujúci 
skutočnosti uvádzané vo Vašej žiadosti (napríklad rozhodnutie o zmene názvu organizačného 
útvaru Správy štátnych hmotných rezerv SR) odporúčame pripojiť k záznamu o určení.  

  
IV. POUČENIE 

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

 


