
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti so situáciou, ktorá vznikne na našom subjekte si Vás dovoľujeme požiadať 
o metodiku a usmernenie s cieľom zabezpečiť činnosti organizácie, ktoré podliehajú previerke 
„Dôverné“ a „Prísne tajné“. 

V súčasnej dobe pracuje pre náš subjekt (podlieha previerke „Dôverné“ a „Prísne tajné“) 
zamestnankyňa, ktorej platnosť osvedčenia „PT“ končí dňom 30.06.2018 a o obnovenie 
osvedčenia už ďalej nemá záujem. Lehota na vydanie rozhodnutia o bezpečnostnej previerke 
začína plynúť dňom doručenia žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky a trvá 4 až 6 mesiacov 
v závislosti od stupňa previerky. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie 
tri mesiace. V prípade, ak by aj náš subjekt vypísal výberové konanie na obsadenie 
štátnozamestnaneckého miesta v najbližších dňoch, nie je možné stihnúť celý tento proces spolu 
so získaním osvedčenia NBÚ pre stupeň utajenia „PT“ do uvedeného dátumu, teda k 1. júlu 2018. 
Z tohto dôvodu vznikne časový priestor, v ktorom nebude mať náš subjekt kvalifikovaného 
zamestnanca na vykonávanie úloh podliehajúcich bezpečnostnej previerke.  

Na základe vyššie uvedeného by sme Vás týmto chceli požiadať o metodické usmernenie 
s cieľom zabezpečiť činnosti organizácie tak, aby boli v súlade s platným právom Slovenskej 
republiky.“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje 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 § 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,  
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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. 

 
Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia 

oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu. 
 
Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o zániku určenia osoby oboznamovať  

sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný 
vedúci informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

 
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 i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

 
Podrobnosti o personálnej bezpečnosti ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti.  
 
Podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca ustanovuje vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.  
 
Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti registratúrnych záznamov obsahujúcich 

utajované skutočnosti a utajovaných skutočností nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje 
nakladať s nimi ako s listinami (ďalej len „utajovaná písomnosť“), a opatrenia administratívnej 
bezpečnosti pre ochranu utajovaných skutočností na hmotných nosičoch  
so záznamom informácií podľa § 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 215/2004 Z. z. (ďalej len 
„hmotný nosič utajovaných písomností“) upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 
453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 
453/2007 Z. z.“). 

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. protokol utajovaných písomností vedie oprávnená 

osoba písomne poverená vedúcim na vedenie protokolu utajovaných písomností (ďalej len 
„poverená osoba") podľa prílohy č. 7. 

 
Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. ak osobe zanikne oprávnenie oboznamovať  

sa s utajovanými skutočnosťami alebo ak mení pracovisko, odovzdá neodkladne všetky pridelené 
utajované písomnosti a administratívne pomôcky svojmu nadriadenému, ktorý zabezpečí ďalšiu 
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manipuláciu s odovzdanými utajovanými písomnosťami a administratívnymi pomôckami. O 
odovzdaní utajovaných písomností a administratívnych pomôcok sa vyhotoví písomný záznam; 
záznam podpisuje nadriadený a osoba, ktorej zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ak mení pracovisko. Záznam sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch, z ktorých sa 
jeden odovzdáva osobe, ktorej zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
alebo mení pracovisko. 

 
Podľa § 22 ods. 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. pri zmene vedúceho alebo poverenej osoby sa 

písomne ustanovuje komisia zložená najmenej z dvoch oprávnených osôb určených na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia v určenom rozsahu. 
Komisia zabezpečí odovzdanie a prijatie všetkých utajovaných písomností a príslušných 
administratívnych pomôcok pridelených vedúcemu alebo poverenej osobe novému vedúcemu 
alebo novej poverenej osobe; táto skutočnosť sa potvrdzuje v registratúrnom zázname. Záznam 
podpisujú členovia komisie, odovzdávajúca osoba a preberajúca osoba. 

 
Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a podrobnosti  

o ochrane objektov a chránených priestorov ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“). 

 
Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických prostriedkov 

do prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, na 
ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované skutočnosti, 
podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti  
o spracúvaní bezpečnostného projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní 
bezpečnostných štandardov ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu  
č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“). 

 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Ochranu utajovaných skutočností je vo svojej pôsobnosti povinný zabezpečiť v štátnom 
orgáne štatutárny orgán, ktorým sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na 
jeho vykonanie rozumie vedúci.   

Vedúci môže na úseku ochrany utajovaných skutočností: 
a) plniť úlohy osobne alebo 
b) na plnenie úloh zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca 

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.  

V prípade, ak oprávnenej osobe zanikne platnosť osvedčenia, alebo skončí výkon funkcie 
alebo skončí jej pracovnoprávny vzťah, prípadne je zrušené určenie oboznamovať sa  
s utajovanými skutočnosťami vedúcim, vedúci: 

a) vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a  
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b) urobí opatrenia na ich ochranu.  

Vedúci  je povinný o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné informovať úrad do 30 dní od zániku tohto 
určenia.  

Vo vzťahu k opatreniam na ochranu utajovaných skutočností pri zániku určenia osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je potrebné najmä zabezpečenie riadneho 
odovzdania utajovaných písomností a administratívnych pomôcok.  

V súvislosti so zabezpečením utajovaných písomností a administratívnych pomôcok pri 
personálnych zmenách vyhláška č. 453/2007 Z. z. podrobne upravuje postup, ak: 

a) osobe zanikne oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ak mení 
pracovisko (§ 22 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z.) alebo, 

b) dôjde k zmene vedúceho alebo poverenej osoby  (§ 22 ods. 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z.). 

Vo Vašom prípade pôjde na jednej strane o uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 
453/2007 Z. z., ale vzhľadom na to, že Vaša zamestnankyňa bola súčasne aj poverenou osobou na 
vedenie protokolu utajovaných písomností, je v tejto situácií potrebné uplatniť postup aj podľa § 
22 ods. 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z.  

 
Dovoľujeme si však upozorniť, že pri personálnych zmenách je potrebné okrem opatrení na 

úseku administratívnej bezpečnosti, vykonať aj opatrenia v ostatných oblastiach bezpečnosti. 

 V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti ide napríklad o dodržanie opatrení 
vyplývajúcich z bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
zmenu kódových nastavení a hesiel po každej zmene zamestnancov, ktorí poznajú kódové 
nastavenia alebo heslá, prehodnotenie oprávnení na vstup osôb do chránených priestorov 
vydaných vedúcim, v oblasti priemyselnej bezpečnosti zmena zoznamu osôb a rozsahu ich 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v zmluvách uzatvorených podľa § 
44 zákona č. 215/2004 Z. z., v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov opatrenia vyplývajúce 
z bezpečnostného projektu technického prostriedku, certifikátu technického prostriedku, 
smerníc o používaní technického prostriedku, prípadná zmena určenia bezpečnostného správcu 
a správcu informačného systému, prehodnotenie zoznamu osôb oprávnených používať technické 
a systémové prostriedky, v oblasti personálnej bezpečnosti vykonanie úkonov, ktoré súvisia so 
zánikom určenia osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, zaznamenanie zmien 
vo vedených evidenciách a pod.  

Uvedený výpočet potrebných opatrení je však len demonštratívny, ďalšie opatrenia 
vyplývajú zo zákona č. 215/2004 Z. z. a z predpisov vydaných na jeho vykonanie.  

 
Ďalšie informácie o zabezpečení ochrany utajovaných skutočností môžete získať na 

webovom sídle úradu.  
 
Úrad pre záujemcov pripravil tiež prezentácie na rôzne témy v oblasti ochrany utajovaných 

skutočností, zoznam ktorých môžete nájsť na webovom sídle úradu. V prípade Vášho záujmu sa 
môžete na uvedené témy prihlasovať elektronicky na adrese podatelna@nbu.gov.sk.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani individuálny 
správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
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