
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu ( https://www.nbu.gov.sk/ochrana-
utajovanychskutocnosti/povinnosti-a-moznosti/personalna-bezpecnost/urcenie-navrhovanej-
osoby-a-zanikurcenia/index.html ) sa k problematike určenia navrhovanej osoby okrem iného 
uvádza: 

Určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú poskytnúť utajované 
skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude utajované skutočnosti poskytovať. 
Určenie sa vykoná v nadväznosti na zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam 
a je viazané na jej platnosť. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o výklad uvedeného ustanovenia vo vzťahu k § 8 ods. 1 zákona 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vo vzťahu k § 8 ods. 2 písm. g) zákona. 

Napr., ak je štatutárny orgán kolektívny orgán a písomne poverí plnením úloh vedúceho člena 
tohto kolektívneho orgánu, určuje ďalších štatutárov, ktorí sa majú oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami tento „vedúci“? 

Môže kolektívny štatutárny orgán poveriť plnením úloh vedúceho viacero členov štatutárneho 
orgánu, to aj v rôznom rozsahu?“ 

 
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 § 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 § 8 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa má osoba stať vedúcim a má byť určená na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, žiadosť na vykonanie bezpečnostnej previerky 
podľa odseku 2 písm. f) predloží ten, kto takú osobu za vedúceho vymenúva, volí alebo inak 
ustanovuje do funkcie. Na vykonanie bezpečnostnej previerky starostu obce a predsedu vyššieho 
územného celku sa vzťahuje § 35 ods. 1. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 
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Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie podľa odseku 1 u vedúceho vykoná ten, kto 
vedúceho do funkcie navrhuje, vymenúva, volí alebo inak ustanovuje.  

Podľa § 31 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za 
osobu, ktorej sa majú poskytnúť utajované skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý 
bude utajované skutočnosti poskytovať; určenie vedúceho podnikateľa, ktorému bude utajovaná 
skutočnosť postúpená alebo vedúceho podnikateľa, ktorý bude o vytvorenie utajovanej 
skutočnosti požiadaný podľa § 43, vykoná úrad. 

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. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 
bezpečnosti a bezpečnostnom projekte podnikateľa zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona je zoznam osôb, 
ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré môžu mať na 
základe zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením  

a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko, 

b) čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 
vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona,  

c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 
prístup,  

d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 
konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. je štátny orgán oprávnený postúpiť utajované skutočnosti 
na podnikateľa. Jednou z podmienok postúpenia utajovaných skutočností je uzatvorenie zmluvy 
o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam medzi štátnym orgánom a podnikateľom, 
ktorá minimálne obsahuje podmienky v  rozsahu ustanovenom v zákone č. 215/2004 Z. z. 
Povinnou súčasťou zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam je aj zoznam osôb 
oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, rozsah ich oprávnenia oboznamovať 
sa a rozsah činností s utajovanými skutočnosťami, ktoré môžu vykonávať.  

V kontexte Vašej prvej otázky vedúci štátneho orgánu po uzavretí zmluvy o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, určí tých členov štatutárneho orgánu podnikateľa, ktorí 
sú uvedení v zozname osôb podľa zmluvy, ako oprávnené osoby, ktoré sa budú v podmienkach 
podnikateľa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Určenie štatutárneho orgánu, bez 
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ohľadu na počet jeho členov, vykonáva teda vedúci štátneho orgánu, ktorý na základe zmluvy 
bude utajované skutočnosti na podnikateľa postupovať. 

V súvislosti s Vašou druhou otázkou zastávame názor, že to, či vedúcim bude len jeden alebo 
viacerí členovia štatutárneho orgánu, zákonodarca v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona 
č. 215/2004 Z. z. ponecháva na rozhodnutí príslušného štatutárneho orgánu. Takýto záver 
neodporuj logickému, ani systematickému výkladu predmetného ustanovenia. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
 
  

  
  
  
  

 

 


