
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Aktuálne som na Slovensku nezamestnaný, ale v UK mám vlastnú firmu. Kvôli uchádzaniu sa 
o prácu ako „penetračný tester / eticky hacker“ pre NATO NCI Agency v Holandsku, bude musieť 
mať uchádzač spravenú bezpečnostnú previerku „secret“. NCI Agency počas náboru zasiela 
dokumenty, ktoré sa následne po vyplnení predkladajú NBU, ale v tomto prípade sa jedná o pozíciu 
ktorá sa ešte len bude otvárať. Kvôli tomu som dostal informáciu, aby som si už dopredu skúsil 
podať žiadosť. Takže, môžem ja ako fyzická osoba si sám podať žiadosť o vykonanie bezpečnostnej 
previerky?“ 
 

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 § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení 
súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci žiada úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná 
osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 10 ods. 1 na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. materiály na bezpečnostnú previerku 
(ďalej len „podkladový materiál"), ak tento zákon neustanovuje inak, sú materiály predkladané 
navrhovanou osobou a to 
1.  vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 2,  
2.  životopis,  
3.  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa 

a nie je možné použiť údaje z informačného systému verejnej správy,  
4.  písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním 

bezpečnostnej previerky,  
5. vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 3 na bezpečnostnú previerku II., 

III. a IV. stupňa. 

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. a) 
predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise 
a bezpečnostnom dotazníku osoby je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Ak ide o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba bezpečnostný 
dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej obsahom. 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. podkladové materiály predložené navrhovanou 
osobou podľa odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. 
stupňa, predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim 
vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína 
dňom doručenia žiadosti a podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 úradu. 



Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej 
osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydáva certifikát o bezpečnostnej 
previerke tejto osoby; na vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby sa vzťahujú 
ustanovenia § 10 až 33. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola vykonaná previerka 
podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke takejto osoby vydáva úrad na základe posúdenia 
jej bezpečnostného spisu. 

Podrobnosti o personálnej bezpečnosti upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverení 
na svojom webovom sídle.  

Základné zásady a minimálne štandardy bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností 
v rámci NATO definuje dokument C-M(2002)49-REV1 Bezpečnosť v rámci Organizácie 
severoatlantickej zmluvy (NATO) (ďalej len „dokument C-M(2002)49-REV1“), ktorý dopĺňajú 
podporné direktívy za jednotlivé oblasti bezpečnosti (konkrétne za oblasť personálnej 
bezpečnosti je to Direktíva o personálnej bezpečnosti AC-35-D-2000-REV8 (ďalej len „Direktíva 
AC-35-D-2000-REV8“)  

Podľa čl. 4 písm. c) Prílohy „B“ k dokumentu C-M (2002)49-REV1 NSA/DSA zodpovedá 
za zabezpečenie, že bezpečnostné určenie spôsobilosti sa vykonáva u všetkých štátnych 
príslušníkov, od ktorých sa vyžaduje prístup k utajovaným informáciám stupňa NATO 
CONFIDENTIAL (Dôverné) a vyššie v súlade s Bezpečnostnou politikou NATO. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že bezpečnostnú previerku fyzickej osoby vykonáva 
úrad na základe žiadosti vedúceho, a preto nie je možné vykonať bezpečnostnú previerku osoby, 
ak o ňu sama požiada (okrem prípadu uvedeného v § 16 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z., podľa 
ktorého o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže požiadať aj fyzická osoba, 
komisia alebo iný orgán, ak to ustanovuje osobitný zákon).  

Z uvedeného vyplýva, že Vy, ako fyzická osoba, nie ste oprávneným subjektom na podanie 
žiadosti na vykonanie bezpečnostnej previerky. 

Zároveň uvádzate, že sa uchádzate o prácu „penetračného testera/etického hackera“ 
pre NATO NCI Agency v Holandsku (NCIA), na vykonávanie ktorej sa vyžaduje certifikát 
o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby pre oboznamovania s utajovanými skutočnosťami NATO 
na stupeň utajenia NATO SECRET. Za uvedeným účelom NCIA v rámci výberového konanie podáva 
žiadosti na vykonanie takejto bezpečnostnej previerky pre svojich uchádzačov. Skutočnosť, 
že Vami uvedená pozícia je v súčasnosti iba plánovanou pozíciou, nemá vplyv na oprávnenie NCIA 
požiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky na Vašu osobu. 

V tomto konkrétnom prípade tak NCIA požiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky na 
uchádzača/navrhovanú osobu (bez vyhotovenia podkladových materiálov) a samotné 
podkladové materiály predloží úradu uchádzač/navrhovaná osoba. 

Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti a podkladových 
materiálov úradu. Navrhovaná osoba predkladá úradu podkladové materiály, a to: 

 vyplnený osobný a bezpečnostný dotazník osoby, 

 životopis, 

 písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním 
bezpečnostnej previerky. 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/osobny-a-bezpecnostny-dotaznik.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf


Navrhovaná osoba je povinná v životopise, aktuálnom osobnom a bezpečnostnom dotazníku 
uvádzať pravdivé údaje.  

Súčasne so žiadosťou o vykonanie bezpečnostnej previerky je možné požiadať o vydanie 
certifikátu. O vydanie certifikátu môže požiadať ten, kto môže žiadať o vykonanie bezpečnostnej 
previerky, vo Vašom prípade NCIA. 

Na webovom sídle úradu môžete nájsť bližšie informácie o bezpečnostných previerkach 
fyzických osôb, o certifikátoch EÚ a NATO a aj vzor žiadosti o vydanie certifikátu.  

 
IV. POUČENIE 

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

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/certifikaty-eu-a-nato/index.html
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/ziadost-certifikat-nato-eu-fo.pdf

