
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujeme si požiadať o metodické usmernenie, resp. odborné stanovisko z oblasti ochrany 
utajovaných skutočností technickými prostriedkami a skúšky bezpečnostného zamestnanca: 

- Môže jedna fyzická osoba vykonávať funkciu bezpečnostného správcu a správcu 
informačného systému v dvoch podnikateľských subjektoch zároveň, ak by táto osoba bola 
zamestnancom obidvoch podnikateľských subjektov? 

- Je fyzická osoba (zamestnanec) považovaná za bezpečnostného zamestnanca, keď skúšku 
bezpečnostného zamestnanca absolvoval v roku 2014 z dôvodu výkonu funkcie bezpečnostného 
správcu („BS“) a správcu informačného systému („SIS“)? 

- Znamená to, že na BS a SIS sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 1 Vyhlášky č. 135/2016 Z. z. 
(„Bezpečnostný zamestnanec každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, 
na ktoré mu bolo vydané potvrdenie. Preškolenie vykonáva úrad.“)?.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 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.“) 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 a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
a na priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnosť technických prostriedkov je systém 
opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú 
alebo ukladajú na technických prostriedkoch. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba 
v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené 
v certifikáte technického prostriedku. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len 
„vyhláška č. č. 339/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. za bezpečnosť technických prostriedkov podľa 
odseku 1, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami, zodpovedá vedúci. 



Podľa § 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. záznam technických prostriedkov o svojej 
činnosti s možnosťou sledovania, spätného preskúmavania technického prostriedku, ako aj 
stanovenia zodpovednosti konkrétneho používateľa za ním vykonané činnosti pravidelne 
kontroluje osoba poverená vykonávaním správy bezpečnosti informačných systémov (ďalej len 
„bezpečnostný správca“) v intervaloch uvedených v smernici o používaní technického 
prostriedku. 

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci pred uvedením technického 
prostriedku do prevádzky zabezpečí spracovanie smernice o používaní technického prostriedku. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) a d) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica o používaní technického 
prostriedku obsahuje určenie bezpečnostného správcu, ktorý zodpovedá za správu 
bezpečnostných funkcií a určenie správcu informačného systému, ktorý zodpovedá za výkon 
kontroly dodržiavania bezpečnostných zásad z hľadiska funkčnosti systému.  

Podľa § 10 ods. 1 prvej vety vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prevádzkovateľ informačného 
systému zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného systému 
a bezpečnostného správcu a zodpovedá za bezpečnosť jeho prevádzky v súlade s bezpečnostným 
projektom a so smernicami. 

Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. úloha bezpečnostného správcu obsahuje výkon 
správy bezpečnosti informačného systému, ktorý zahŕňa najmä prideľovanie prístupových práv, 
správu autentizačných funkcií a autorizačných funkcií, vyhodnocovanie kontrolných záznamov o 
činnosti informačného systému, vypracúvanie správ o neoprávnených manipuláciách 
informačného systému a úlohy vyplývajúce zo smernice o používaní technického prostriedku. 

Postavenie zamestnávateľa a zamestnanca upravuje napríklad aj zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) alebo zákon č. 55/2017 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 55/2017 Z. z.“). 

Podľa § 11 ods. 1 Zákonníka 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 § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, 
zamestnávateľ je 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 odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, 
zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej 
zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

Podľa § 2 ods. 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške 
bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „vyhláška č. 135/2016 Z. z.“) vedúci oznamuje úradu 
najneskôr do siedmich dní písomné poverenie zamestnanca na plnenie úloh vyplývajúcich 
zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 9 ods. 1 zákona a jeho zánik. 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. bezpečnostný zamestnanec každých päť rokov 
absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, na ktoré mu bolo vydané potvrdenie. Preškolenie 
vykonáva úrad. 



Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. na podanie žiadosti o preškolenie sa primerane 
použijú ustanovenia § 1. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. o absolvovaní preškolenia podľa odseku 1 sa 
vyhotoví záznam na potvrdení. 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. potvrdenie vydané do 31. marca 2016 je 
potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d). 

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku 
šifrovej ochrany informácií vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky 
pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. e). 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo 
vydané potvrdenie do 31. marca 2016, sa musí preškoliť podľa § 3 ods. 1 najneskôr do 31. marca 
2021. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 K otázke č. 1  

Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzame, že vymedzenie rozsahu úloh, ktoré má 
bezpečnostný zamestnanec vykonávať, je plne v pôsobnosti vedúceho. Vedúci písomne poveruje 
bezpečnostného zamestnanca vykonávaním úloh vyplývajúcich zo zákona č. 215/2004 Z. z. 
a z predpisov vydaných na jeho vykonanie v rozsahu, ktorý vymedzí. 

Jednou z úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností je aj zabezpečenie bezpečnosti 
technických prostriedkov, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami. Za bezpečnosť technických 
prostriedkov, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami, zodpovedá vedúci. Zabezpečenie 
bezpečnosti technických prostriedkov sa realizuje prostredníctvom bezpečnostného správcu a 
správcu informačného systému.  

S prihliadnutím na dikciu ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je zrejmé, že 
bezpečnostný správca a správca informačného systému sú bezpečnostnými zamestnancami 
poverenými vykonávaním úloh na úseku bezpečnosti technických prostriedkov, pričom rozsah ich 
úloh je vymedzený jednak vyhláškou č. 339/2004 Z. z. ako aj smernicou o používaní technického 
prostriedku, ktorej vypracovanie je povinný vedúci zabezpečiť. 

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov zastávame názor, že 
bezpečnostným zamestnancom, teda aj bezpečnostným správcom a správcom informačného 
systému, môže byť iba vlastný zamestnanec dotknutej inštitúcie. 

Na osobitné postavenie bezpečnostného zamestnanca, ktorý plní špecifické úlohy 
vedúceho (štatutára) v oblasti ochrany utajovaných skutočností a s výkonom ktorého môžu byť 
spojené napríklad aj zvýšené bezpečnostné riziká, je teda potrebné aplikovať jasné 
a nezameniteľné pravidlá pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu. Pracovný pomer s výkonom 
práce bezpečnostného zamestnanca aj u inej právnickej osoby vzhľadom na praktickú schopnosť 
zamestnanca zabezpečiť ochranu utajovaných skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. nie je 
žiadúci. 

K otázke č. 2 a 3 

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.  

V kontexte Vašich otázok č. 2 a 3 uvádzame, že ak fyzická osoba plní úlohy za vedúceho 
v rozsahu, ktorý vymedzil, je bezpečnostným zamestnancom a v zmysle vyhlášky č. 135/2016 Z. z. 
je potrebné, aby takáto osoba absolvovala preškolenie. V prípade, ak fyzická osoba nie je určená 
na plnenie úloh za vedúceho, nie je bezpečnostným zamestnancom a teda nemusí absolvovať 
preškolenie. 

V prípade bezpečnostného správcu a správcu informačného systému je preškolenie 
potrebné v lehotách ustanovených vo vyhláške č. 135/2016 Z. z. Všeobecne platí, že z oblastí, na 
ktoré bolo bezpečnostnému zamestnancovi vydané potvrdenie, absolvuje tento bezpečnostný 
zamestnanec každých päť rokov preškolenie. Ak však bolo bezpečnostnému zamestnancovi 
vydané potvrdenie do 31. marca 2016, musí sa preškoliť najneskôr do 31. marca 2021. O 
absolvovaní preškolenia vyhotoví úrad záznam na potvrdení. Ďalšie informácie sú zverejnené aj 
na webovom sídle úradu.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostni-zamestnanci/prezentacie/index.html

