
  

PRÍKLADY OTÁZOK SKÚŠKY – PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ  
  

1. Čo sa rozumie pod pojmom „oprávnená osoba“?   

2. Čo sa rozumie pod pojmom „nepovolaná osoba“? 

3. Kto určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s 

utajovanými skutočnosťami?   

4. Kto žiada Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. a IV. 

stupňa?   

5. Aké predpoklady musí spĺňať navrhovaná osoba  na vznik oprávnenia na oboznamovanie 

sa s utajovanými skutočnosťami?   

6. Kedy musí navrhovaná osoba spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie 

sa s utajovanými skutočnosťami?  

7. Kedy úrad nezastaví bezpečnostnú previerku? 

8. Aká je veková hranica pre navrhované osoby pre stupne utajenia Vyhradené, Dôverné, 

Tajné a Prísne tajné? 

9. Pre aký stupeň utajenia sa vykonáva bezpečnostná previerka I., II., III., a IV. stupňa?   

10. Aké sú materiály predkladané navrhovanou osobou na bezpečnostnú previerku?   

11. Kto predkladá podkladové materiály predložené navrhovanou osobou potrebné na 

vykonanie bezpečnostnej previerky II. až  IV. stupňa orgánu, ktorý je príslušný vykonať 

bezpečnostnú previerku?   

12. Kto vykonáva bezpečnostné previerky I., II., III. a IV. stupňa?   

13. Ako sa vedúcemu oznamuje výsledok bezpečnostnej previerky? 

14. Aká je platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti jednotlivých stupňov utajenia?   

15. Čím  vzniká  navrhovanej  osobe  oprávnenie  oboznamovať  sa  s utajovanými 

skutočnosťami?   

16. Kedy vedúci vykonáva určenie navrhovanej osoby?   

17. Oprávňuje určenie navrhovanej osoby na vyšší stupeň utajenia na prístup k utajovaným 

skutočnostiam nižšieho stupňa?   

18. Aké dokumenty sa prikladajú k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny 

vzťah alebo obdobný pracovný vzťah?   

19. Do koľkých dní je vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec povinný zaslať Národnému 

bezpečnostnému úradu kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s 

utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a vyhlásenia 

o jej mlčanlivosti?   

20. Kedy sa stáva osoba s osobitným postavením oprávnenou osobu?   

21. Čím zaniká určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami?   

  

  



22. Do koľkých dní je vedúci povinný informovať Národný bezpečnostný úrad o zániku určenia 

osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné 

alebo Dôverné?   

23. Pre aký stupeň utajenia vedie vedúci evidenciu oprávnených osôb?   

24. Ako dlho sa vedie evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s 

utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, po zániku tohto oprávnenia?   

25. Kedy môže vedúci, ktorý je podnikateľom, podať žiadosť o vykonanie bezpečnostnej 

previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa?   

26. Kto pred oboznamovaním sa fyzickej osoby s utajovanými skutočnosťami Európskej únie, 

Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci zabezpečuje poučenie o 

povinnostiach na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona a podľa predpisov 

Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci?   

27. Čo najmä obsahuje zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby 

oboznamovať s utajovanými skutočnosťami?   
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