
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som sa opýtať aké sú možnosti a aký je postup v prípade, že ja ako BS a SIS a zároveň 
bezpečnostný zamestnanec menom XXXXXX a zároveň držiteľ Osvedčenia úrovne Tajne by som 
požiadal o zmenu občianstva za rakúske.  
1. V prípade, že by som získal rakúske občianstvo, mohol by som naďalej zastupovať funkciu BS, 

SIS a BZ? 
2. Keďže mame bilaterálnu zmluvu s Rakúskom, malo by mi byt uznané osvedčenie úrovne Tajne 

alebo je potrebne absolvovať preverenie z rakúskeho NBU? Ak áno, následne by mohlo uznať 
slovenské NBU rakúsku previerku. Aj v tomto prípade by som mohol zastupovať dane funkcie? 

3. V najbližšej dobe sa chystáme certifikovať TP na spracovávanie US národne/NATO/EU Tajne 
v elektronickej podobe. Tuto budeme potrebovať previerky úrovne PT. Ma rakúske občianstvo 
v mojom prípade nejaký vplyv na získanie osvedčenia úrovne PT?“ 

 
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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. môže vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (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 § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenie na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo 
Vyhradené môže vzniknúť, ak tento zákon neustanovuje inak, iba navrhovanej osobe, 
ktorá je občanom Slovenskej republiky. 

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady 
na vznik oprávnenia podľa odseku 1 po celú dobu platnosti osvedčenia podľa § 28 alebo určenia 
podľa § 31. 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 § 36 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. s utajovanými skutočnosťami sa môže oboznámiť 
aj cudzinec, ktorý je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných 
utajovaných skutočností so Slovenskou republikou. 

Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. cudzinec uvedený v odseku 1 sa môže 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné až Prísne tajné len na základe 
písomného súhlasu vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované 
skutočnosti, po predchádzajúcom vydaní osvedčenia úradom, ak medzinárodná zmluva 
neustanovuje inak.  

Podľa § 36 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad cudzincovi vydá osvedčenie podľa odseku 2 
až po získaní vyjadrenia o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti od príslušného orgánu krajiny, ktorej 
je občanom.  



 

 

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci uvedený v odseku 2 vykoná oboznámenie 
cudzinca s povinnosťami podľa tohto zákona a možných dôsledkoch za ich porušenie a zabezpečí 
podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. 

Podľa § 36 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podnikateľom cudzieho štátu. 

Podľa § 37 zákona č. 215/2004 Z. z. s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené 
sa môžu oboznámiť osoby uvedené v § 36 ods. 1 len so súhlasom štátneho orgánu, do ktorého 
pôsobnosti utajované skutočnosti patria; tento orgán určí rozsah oboznámenia a zabezpečí 
podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti osoby, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, neustanovuje inak.  

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 bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických 
prostriedkov do prevádzky o ich použití upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“). 

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

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. 

Podľa § 10 ods. 3 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. správca informačného systému vykonáva správu 
systému a jeho zdrojov. 

Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej 
len „zákona č. 40/1993 Z. z.“ ), štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo 
Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, 
vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne 
nadobudne cudzie štátne občianstvo. 

Podľa § 9 ods. 17 zákona č. 40/1993 Z. z. k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky 
podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne 
občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo 
nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan 
Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva 
podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť 
k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho 
občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej 
republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie 
o osvojení dieťaťa. 

Podľa § 9 ods. 18 zákona č. 40/1993 Z. z. k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky 
podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne 
občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený 



 

 

pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu 
sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas 
tejto doby skutočne zdržiaval. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť 
nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho 
nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe 
preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia 
občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné 
na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. 
Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa 
prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho 
občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 
1 písm. b) a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty 
štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky. 

Podľa čl. 5. Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej 
republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností zo 14.03.2008 uverejnená  
pod č. 117/2008 Z. z. (ďalej len „dohoda“), pri vykonávaní tejto dohody si zmluvné strany uznajú 
osvedčenia o previerkach personálnej bezpečnosti vydané druhou zmluvnou stranou  

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. 

Rozhodnutie Rady č. 2013/488/EÚ o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných 
skutočností EÚ (ďalej len „Rozhodnutie“) ustanovuje základné zásady a minimálne normy 
bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa čl. 7 prvého bodu Rozhodnutia personálna bezpečnosť je uplatňovanie opatrení 
na zabezpečenie toho, že prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa udeľuje len osobám, ktoré: 

 majú potrebu poznať (zásada „need-to-know“), 

 boli v prípade potreby bezpečnostne preverené pre príslušný stupeň a 

 boli poučené o svojich povinnostiach. 

Podľa čl. II druhého bodu prílohy 1 Rozhodnutia osobe sa udelí prístup k utajovaným 
skutočnostiam len potom, ako: 
a) sa určila jej potreba poznať; 
b) bola poučená o bezpečnostných pravidlách a postupoch ochrany utajovaných skutočností EÚ 

a akceptovala svoje povinnosti v súvislosti s ochranou takýchto utajovaných skutočností a  
c) v prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL 

alebo vyšším: 

 udelilo sa jej PSC pre príslušný stupeň alebo sa jej v súlade s vnútroštátnymi zákonmi 
a inými právnymi predpismi na základe jej úloh udelilo iné náležité povolenie, alebo 

 v prípade úradníkov GSR, iných zamestnancov GSR alebo vyslaných národných expertov 
jej povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do príslušného stupňa utajenia 
a do stanoveného dátumu udelil menovací orgán GSR v súlade s bodmi 16 až 25 tejto 
prílohy. 



 

 

Podľa čl. III. štvrtého bodu prílohy 1 Rozhodnutia NSA alebo iné príslušné vnútroštátne 
orgány sú na základe doručenej a riadne autorizovanej žiadosti zodpovedné za zabezpečenie 
vykonávania bezpečnostných vyšetrovaní svojich štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup 
k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo 
vyšším. Normy vykonania týchto vyšetrovaní sú stanovené vnútroštátnymi zákonmi a inými 
právnymi predpismi na účely vydania PSC alebo na účely poskytnutia ubezpečenia jednotlivcovi, 
že sa mu prípadne udelí povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ. 

Podľa čl. III. šiesteho bodu prílohy 1 Rozhodnutia, ak to vnútroštátne zákony a iné právne 
predpisy umožňujú, NSA alebo iné príslušné vnútroštátne orgány môžu vykonávať vyšetrovania 
cudzích štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom 
utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy vykonania týchto vyšetrovaní 
sú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

S prihliadnutím na dikciu ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad konštatuje, 
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 [§ 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky 
č. 339/2004 Z. z.]. Zákon č. 215/2004 Z. z. v § 9 ods. 1 definuje predpoklady na vznik funkcie 
bezpečnostného zamestnanca, ktoré je možno na základe vyššie uvedeného stotožniť 
aj s predpokladmi na vznik funkcie bezpečnostného správcu a správcu informačného systému. 
Zákonom ustanovenými predpokladmi na vykonávanie spomenutých funkcií je platné osvedčenie 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca.  

Zmena štátneho občianstva osoby nemá vplyv na absolvovanú skúšku bezpečnostného 
zamestnanca, ale môže mať vplyv na platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. Jedným z predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami je, že navrhovaná osoba musí byť občanom Slovenskej republiky.  
Zákon č. 40/1993 Z. z. umožňuje vo vymedzených prípadoch občanovi Slovenskej republiky 
disponovať aj občianstvom cudzieho štátu. Rozhodujúcou skutočnosťou na vznik/zánik 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pri nadobudnutí cudzieho 
štátneho občianstva je však vplyv tejto zmeny na štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
konkrétne:  
1. ak osoba  s p ĺ ň a  podmienky uvedené v citovaných ustanoveniach § 9 ods. 17 a 18 zákona 

č. 40/1993 Z. z., neprichádza osoba o štátne občianstvo Slovenskej republiky a naďalej 
je občanom Slovenskej republiky. V takomto prípade je splnený zákonný predpoklad 
o štátnom občianstve Slovenskej republiky a uvedená zmena nemá vplyv na vznik/zánik 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami; 

2. ak osoba  n e s p ĺ ň a  predpoklady uvedené v § 9 ods. 17 a 18 zákona č. 40/1993 Z. z., 
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva osoba stráca občianstvo Slovenskej republiky, 
a teda takejto osobe aj zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. 

Na druhej strane však uvádzame, že štátny občan Rakúskej republiky má na účely zákona 
status cudzinca. Cudzinec sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 
Dôverné až Prísne tajné, ak  
- je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných utajovaných 

skutočností so Slovenskou republikou,  
-  úrad vydá cudzincovi osvedčenie po získaní vyjadrenia o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti  

od príslušného orgánu krajiny, ktorej je občanom,  



 

 

-  vedúci štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti, vydá cudzincovi 
písomný súhlas na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,  

-  vedúci vykoná oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. 
a možných dôsledkoch za ich porušenie a zabezpečí podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti. 

Na oboznamovanie sa cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné 
až Prísne tajné tak platná právna úprava vyžaduje okrem existencie zmluvy o ochrane 
vymieňaných utajovaných skutočností so Slovenskou republikou aj osvedčenie vydané úradom, 
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Úrad cudzincovi vydá osvedčenie až po získaní 
vyjadrenia o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti od príslušného orgánu krajiny, ktorej je občanom.  

V danej veci je prvá podmienka splnená, pretože vláda Slovenskej republiky uzatvorila 
so spolkovou vládou Rakúskej republiky Dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 
zo 14.03.2008, na základe ktorej si zmluvné strany uznávajú osvedčenia o previerkach personálnej 
bezpečnosti vydané druhou zmluvnou stranou. 

Ak je potrebné, aby sa cudzinec oboznamoval s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 
Dôverné až Prísne tajné, možno postupovať tak, že cudzinec v štáte, ktorého je štátnym občanom, 
požiada príslušný orgán o vykonanie previerky personálnej bezpečnosti za účelom vydania 
osvedčenia, ak nie je jeho držiteľom. V prípade, ak už disponuje osvedčením vydaným príslušnou 
národnou autoritou, štatutárny orgán právnickej osoby (vedúci), v pôsobnosti ktorej sa má 
cudzinec oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, predloží úradu žiadosť o uznanie 
bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí, spracovanú primerane podľa vzoru 
žiadosti zverejnenej na webovom sídle úradu. K žiadosti vedúci predloží kópiu dokladu 
osvedčujúceho bezpečnostnú spoľahlivosť cudzinca, vydaného príslušným orgánom krajiny, 
ktorej je občanom.  

Bližšie informácie k bezpečnostnej previerke cudzincov sú zverejnené aj na webovom sídle 
úradu. 

K Vašej otázke č. 1: 

Ako už bolo vyššie uvedené, zmena štátneho občianstva môže mať vplyv na splnenie 
predpokladov osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Vo Vašom prípade 
je rozhodujúce, či získaním občianstva Rakúskej republiky stratíte občianstvo Slovenskej 
republiky, alebo sa na Vás vzťahuje jedna z podmienok uvedených v § 9 ods. 17 a 18 zákona 
č. 40/1993 Z. z.  
1. V prípade, ak by ste získaním občianstva Rakúskej republiky nestratili občianstvo Slovenskej 

republiky, tak aj naďalej môžete vykonávať funkciu bezpečnostného správcu, správcu 
informačného systému ako aj bezpečnostného zamestnanca. 

2. V prípade, ak by ste získaním občianstva Rakúskej republiky stratili občianstvo Slovenskej 
republiky, zanikne Vám oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 
V takomto prípade nemôžete naďalej vykonávať funkciu bezpečnostného správcu, správcu 
informačného systému a ani bezpečnostného zamestnanca.  

3. V prípade, ak by Vám zaniklo oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
podľa bodu 2, môžete naďalej vykonávať funkciu bezpečnostného správcu, správcu 
informačného systému a bezpečnostného zamestnanca iba v prípade, ak by ste mali vydané 
osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného orgánu Rakúskej 
republiky, ktoré Vám bolo uznané úradom.  

K Vašej otázke č. 2: 

Ak by ste získaním občianstva Rakúskej republiky stratili občianstvo Slovenskej republiky, 
zaniklo by Vám oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a bezpečnostnú 
previerku by Vám musel vykonať príslušný orgán Rakúskej republiky, pretože jedným 
z predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami je štátne 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/pristup-cudzincov-k-utajovanym-skutocnotiam/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/pristup-cudzincov-k-utajovanym-skutocnotiam/index.html


 

 

občianstvo Slovenskej republiky. Ako už bolo skôr uvedené, medzi Slovenskou republikou 
a Rakúskou republikou je uzatvorená Dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, 
na základe ktorej si zmluvné strany uznávajú osvedčenia o previerkach personálnej bezpečnosti 
vydané druhou zmluvnou stranou. Ak by Vám bolo vydané osvedčenie na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami príslušným orgánom Rakúskej republiky, tak po jeho uznaní 
úradom by ste aj naďalej mohli vykonávať funkciu bezpečnostného správcu, správcu 
informačného systému a bezpečnostného zamestnanca. 

K Vašej otázke č. 3: 

Opätovne aj na túto Vašu otázku úrad uvádza, že vo vzťahu k oprávneniu na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami je rozhodujúca skutočnosť, či nadobudnutím občianstva Rakúskej 
republiky, občianstvo Slovenskej republiky stratíte alebo Vám zostane zachované. Jedným 
z predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami je štátne 
občianstvo Slovenskej republiky.  
1. Pokiaľ stratíte štátne občianstvo Slovenskej republiky, tak nespĺňate zákonný predpoklad 

na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a preto 
nie je možné, aby Vám bolo úradom vydané osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami stupňa Prísne tajné.  

2. Pokiaľ štátne občianstvo Slovenskej republiky nestratíte, tak nadobudnutie štátneho 
občianstva Rakúskej republiky netvorí prekážku pre výkon bezpečnostnej previerky 
IV. stupňa Vašej osoby, pretože aj naďalej spĺňate predpoklad štátneho občianstva 
Slovenskej republiky.  

Zároveň dávame do pozornosti, že vzhľadom na skutočnosť, že Vaša spoločnosť plánuje 
certifikovať technický prostriedok na spracovávanie utajovaných skutočností NATO a EÚ 
označených SECRET UE/EU SECRET a NATO SECRET, bude potrebné, aby ste pred oboznámením 
sa s takýmito utajovanými skutočnosťami disponovali príslušnými certifikátmi NATO a EÚ. 
Na webovom sídle úradu môžete nájsť bližšie informácie o certifikátoch EÚ a NATO a aj vzor 
žiadosti o vydanie certifikátu.  

Certifikát je podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdením o vykonaní bezpečnostnej 
previerky úradom a o tom, že osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, spĺňa predpoklady 
podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. a je spôsobilá plniť úlohy podľa medzinárodnej zmluvy. 
Úrad tak certifikát v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov cudzincovi (štátnemu občanovi 
Rakúskej republiky) nevydáva, ten mu môže vydať príslušný národný bezpečnostný orgán (NSA), 
ktorý mu vykonal bezpečnostnú previerku (v danom prípade NSA Rakúskej republiky). 

Spôsoby vydávania certifikátov o bezpečnostnej previerke pre oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami EÚ a pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO:  

A. Utajované skutočnosti EÚ  

Na základe čl. III. štvrtého bodu Prílohy I Rozhodnutia prioritne NSA alebo iné príslušné 
vnútroštátne orgány (v danom prípade príslušný orgán Rakúskej republiky) sú na základe 
doručenej a riadne autorizovanej žiadosti zodpovedné za zabezpečenie vykonávania 
bezpečnostných vyšetrovaní svojich štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným 
skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy 
vykonania týchto vyšetrovaní sú stanovené vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi 
na účely vydania previerky personálnej bezpečnosti alebo na účely poskytnutia ubezpečenia 
jednotlivcovi, že sa mu prípadne udelí povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.  

V tejto súvislosti dopĺňame, že aj keď čl. III. šiesty bod rozhodnutia č. 2013/488/EÚ pripúšťa 
možnosť vydania certifikátu NSA alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom aj pre cudzích 
štátnych príslušníkov, uvedené však platí výlučne v prípade, ak to vnútroštátne zákony alebo iné 
právne predpisy umožňujú. Zákon č. 215/2004 Z. z. neumožňuje vydanie certifikátu cudzincovi.  

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
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/ziadost-certifikat-nato-eu-fo.pdf


 

 

V prípade straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a nadobudnutím občianstva 
Rakúskej republiky Vám odporúčame kontaktovať príslušný orgán Rakúskej republiky 
s poukázaním na vyššie uvádzaný čl. III. štvrtý bod prílohy I Rozhodnutia, podľa ktorého  
je príslušný organ Rakúskej republiky zodpovedný aj za vydanie certifikátu o previerke 
personálnej bezpečnosti na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.  

B. Utajované skutočnosti NATO 

Pokiaľ je dôvodom vydania certifikátu pre štátneho občana Rakúskej republiky 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO, v danom prípade je potrebné poukázať 
na skutočnosť, že Rakúska republika nie je členským štátom NATO. Z uvedeného dôvodu úrad 
nemá podľa dokumentu C-M(2002)49 možnosť vydať certifikát danej osobe (cudzincovi 
z Rakúskej republiky) z dôvodu, že tento nie je štátnym občanom iného členského štátu NATO.  

Rakúska republika je však napríklad členom programu Partnerstvo pre mier, prostredníctvom 
ktorého spolupracuje s NATO. Nakoľko sa Rakúska republika zúčastňuje rôznych operácii 
s mandátom Spojených národov pod velením NATO, predpokladáme existenciu bilaterálnej 
dohody, ktorej predmetom sú aj skutočnosti týkajúce sa oboznamovania sa rakúskych štátnych 
občanov s utajovanými skutočnosťami NATO. 

V prípade straty štátneho občianstva Slovenskej republiky Vám v tejto súvislosti odporúčame 
kontaktovať príslušný orgán Rakúskej republiky, pretože úrad nie je oprávnený vydať občanovi 
Rakúskej republiky certifikát na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO.  

IV. POUČENIE 

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


