
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie stanoviska k otázke: „podľa ktorého 
písmena § 41 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zaniká určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
v prípade, že vedúci obdrží oznámenie o vydaní nového osvedčenia o bezpečnostnej previerke 
zamestnanca? 

(Vysvetlenie: vedúci požiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky pre zamestnanca 
v súlade s § 8 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností s dostatočným časovým 
predstihom /§ 27 zákona o ochrane utajovaných skutočností/ a nové osvedčenie bolo 
zamestnancovi vydané pred ukončením doby platnosti predchádzajúceho osvedčenia. Sme toho 
názoru, že novo vydané osvedčenie ruší platnosť predchádzajúceho osvedčenia.)“ 

 
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 § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti 
stupňa utajenia Prísne tajné päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné sedem 
rokov a pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné desať rokov.  

Podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný 
počas platnosti osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 
ods. 1 a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. Na také 
zrušenie platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26 

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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.  
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc z ustanovení právnych predpisov uvedených v časti II. „Aplikované právne 
predpisy“ uvádzame, že určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká iba 
z dôvodov taxatívne uvedených v § 41 zákona č. 215/2004 Z. z.  

Vydanie nového osvedčenia nie je zákonným dôvodom zániku určenia lebo vydaním nového 
osvedčenia nezaniká platnosť toho starého. Platnosť osvedčenia zaniká uplynutím lehoty, 
na ktorú bolo vydané alebo rozhodnutím úradu o zrušení jeho platnosti podľa § 29 zákona 
č. 215/2004 Z. z.  

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že vedúci nemusí vyhotovovať záznam o zániku 
určenia, pokiaľ nezanikla platnosť pôvodného osvedčenia na základe, ktorého bola táto osoba 
vedúcim určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, lebo nenastal právny 
dôvod zániku určenia. Oprávnená osoba má de facto súčasne platné dve osvedčenia. 

Hoci legislatíva neukladá vedúcemu povinnosť vykonať tejto osobe zánik určenia a následne 
nové určenie pri vydaní nového osvedčenia, ešte pred tým ako uplynula platnosť pôvodného 
osvedčenia, vedúci má možnosť takéto určenie zrušiť podľa § 41 ods. 1 písm. e) zákona 
a následne vykonať tejto osobe nové určenie s uvedením už nového osvedčenia na „zázname 
o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami“. 

 
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. 

 
  

  
  

 


