
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„1. K dvojitému štátnemu občianstvu 

Jedným z predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami je, že navrhovaná osoba musí byť občanom Slovenskej republiky. Zákon č. 72/2022 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2022 zaviedol výnimky, 
na základe ktorých nedochádza k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona. 
Konkrétne podľa § 9 ods. 17 citovaného zákona ide o výnimku pri nadobudnutí cudzieho štátneho 
občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením alebo ak ho nadobudlo 
maloleté dieťa, a podľa § 9 ods. 18 citovaného zákona ide o výnimku pri preukázanom pobyte 
v cudzom štáte najmenej päť rokov.  

Otázka:  

Prosím o usmernenie (vysvetlenie), či fyzická osoba, ktorá má štátne občianstvo Slovenskej 
republiky a súčasne aj štátne občianstvo iného štátu (napr. členského štátnu Európskej únie  
alebo tretej krajiny), tzv. „dvojité občianstvo“, spĺňa alebo nespĺňa predpoklad občianstva 
Slovenskej republiky na účely § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. (poznámka: 
z uvedeného ustanovenia výslovne nevyplýva, že navrhovaná osoba môže byť občanom Slovenskej 
republiky a súčasne aj občanom iného štátu) ? 

2. K bezúhonnosti 

Za bezúhonnú osobu na účely zákona č. 215/2004 Z. z. sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Pri bezpečnostnej 
previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov.  

Otázky:  

1. V prípade, ak ide o trestný čin, ktorý možno spáchať obidvoma formami zavinenia, 
tzn. môže ísť o úmyselný trestný čin alebo o nedbanlivostný trestný čin (v aplikačnej praxi 
ide o skutkové podstaty trestných činov, kde je zavinenie vyjadrené vo forme 
„čo aj z nedbanlivosti“ napr. zanedbanie povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona) prosím 
o usmernenie, či vedúci, ktorý vykonáva bezpečnostnú previerku I. stupňa je alebo 
nie je oprávnený žiadať od navrhovanej osoby aby preukázala napr. právoplatným odsudzujúcim 
rozsudkom súdu aj to, či trestný čin uvedený vo výpise z registra trestov, ktorý možno spáchať 
obidvoma formami, spáchala úmyselne alebo z nedbanlivosti, keďže uvedený údaj z výpisu 
z registra trestov priamo nevyplýva ?  

2. Navrhovaná osoba má vo výpise z registra trestov vyhotovený dňa 17.06.2022 záznam, 
z ktorého vyplýva, že na základe trestného rozkazu, ktorý nadobudol právoplatnosť 26.05.2020 
bola odsúdená za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 ods. 1 
Trestného zákona a bol jej uložený peňažný trest 800,- EUR, náhradný trest odňatia slobody  
na jeden mesiac a trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá na jeden rok a šesť mesiacov. 
Peňažný trest zaplatila 29.09.2020. Dňa 07.05.2021 bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku 
zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá so skúšobnou dobou na jeden rok. Trestný čin ohrozovanie 
pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona je úmyselným trestným činom 
z čoho vyplýva, že navrhovaná osoba nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Avšak zaplatením 
peňažného trestu a podmienečným upustením od výkonu zvyšku výkonu zákazu činnosti riadiť 
motorové vozidlá so skúšobnou dobou na jeden rok, ktorá mala uplynúť dňom 07.05.2022 
sa možno domnievať, že trestný čin mal byť už zahladený a na navrhovanú osobu by sa malo 
hľadieť, akoby nebola odsúdená. Prosím o usmernenie, či v uvedenom prípade je možné hľadieť 
na navrhovanú osobu, akoby nebola odsúdená, alebo po celú dobu, pokiaľ bude mať vo výpise 
z registra trestov uvedený záznam, nebude sa považovať za bezúhonnú ? Prosím o vysvetlenie, 
čo v aplikačnej praxi znamená slovné spojenie „ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený“ ? 



3. V prípade, ak je navrhovaná osoba občanom Slovenskej republiky a súčasne aj občanom 
iného štátu (má tzv. dvojité občianstvo) prosím o usmernenie, či bezúhonnosť sa preukazuje 
výlučne len výpisom z registra trestov Generálny prokuratúry Slovenskej republiky, alebo  
sa preukazuje súčasne aj výpisom z registra trestov (resp. rovnocennou listinou) vydaným 
príslušným orgánom krajiny v ktorej má druhé štátne občianstvo?“ 
 

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. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. 

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. 1 písm. e) 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 bezúhonná. 

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 § 10 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené musí spĺňať predpoklady na vznik 
oprávnenia podľa odseku 1 okrem písmena h) a musí byť určená podľa § 31 ods. 1 a 2. 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu 
nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, 
akoby nebol odsúdený. 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola 
odsúdená, nepovažuje sa na účel bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa za bezúhonnú osoba, 
ktorá bola právoplatne odsúdená 
a) pre obzvlášť závažný zločin alebo 
b) pre úmyselný trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti a trestný čin ohrozenia dôvernej 

skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. 

Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná 
osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov. Pri bezpečnostnej previerke II., 
III. a IV. stupňa sa bezúhonnosť navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov. Na účel 
preukázania bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I., II., III. a IV. stupňa poskytne fyzická 
osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.  



Údaje podľa tretej vety vedúci bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu 
z registra trestov alebo odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú 
službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného 
predpisu. 

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 § 31 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky 
na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky 
I. stupňa. Ak navrhovaná osoba niektorú z podmienok uvedených v § 10 ods. 1 nespĺňa, oznámi 
jej vedúci túto skutočnosť písomne. 

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 § 1 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 134/2016 Z. z. vyhodnotenie bezpečnostnej previerky 
I. stupňa obsahuje najmä skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona. 

Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej 
len „zákon 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 § 9 ods. 22 zákona č. 40/1993 Z. z. ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty 
štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 zaniká oprávnenie na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 32 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 300/2005 Z. z.“) za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi,  
ktorý je fyzickou osobou peňažný trest. 

Podľa § 32 písm. g) zákona č. 300/2005 Z. z. za spáchané trestné činy môže súd uložiť 
páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou trest zákazu činnosti. 

Podľa § 69 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže 
súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom 
svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku 
trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; 
skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto 
upustení. 

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo 
od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia 
a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej 
doby, že zvyšok trestu vykoná. 

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil,  
má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu 
zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť. 

Podľa § 92 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol 
po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite 
po dobu najmenej 
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, 
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, 
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. 



Podľa § 92 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 
písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. 

Podľa § 92 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení 
trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť 
odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1. 

Podľa § 93 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí  
sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. 

Podľa § 93 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, 
nemožno odsúdenie zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie trestu odňatia slobody podľa 
§ 92 ods. 1, ak bol uložený. 

Podľa § 11 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/2007 Z. z.“) vo výpise z registra 
trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného 
členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom 
Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení 
a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe 
zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.  

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. na základe informácií poskytnutých ústredným 
orgánom iného členského štátu Európskej únie generálna prokuratúra v registri trestov 
zaznamená každé právoplatné odsúdenie občana Slovenskej republiky a právnickej osoby, ktorá 
má sídlo v Slovenskej republike v tomto členskom štáte Európskej únie a vykoná každú následnú 
zmenu, ktorá s týmto odsúdením súvisí. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

1. K oblasti dvojitého štátneho občianstva. 

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. však 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. 

2. K oblasti bezúhonnosti. 

Zmyslom zákona č. 215/2004 Z. z. je okrem iného zabezpečiť sprístupnenie utajovaných 
informácií iba tým osobám, ktoré spĺňajú predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami. Je úlohou orgánu, ktorý vykonáva bezpečnostnú previerku 
navrhovanej osoby preukázateľne zabezpečiť, že navrhovaná osoba, ktorá bola vyhodnotená ako 
bezpečnostne spoľahlivá spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa.  



K otázke č. 1 uvádzame, že navrhovaná osoba pri bezpečnostnej previerke I. stupňa 
predkladá vedúcemu výpis z registra trestov. Pokiaľ z predloženého výpisu z registra trestov 
nie je možné jednoznačne preukázať splnenie predpokladu bezúhonnosti v zmysle zákona 
č. 215/2004 Z. z., tak je vedúci oprávnený si od navrhovanej osoby vyžiadať aj ďalšie dokumenty, 
ktorými by bolo možné jednoznačne preukázať splnenie predpokladu bezúhonnosti. Zároveň 
uvádzame, že prístup k utajovaným skutočnostiam nie je nárokom, ktorý patrí všetkým okrem 
tých, ktorí sú z toho či onoho dôvodu vylúčení, ale je naopak výnimkou udelenou len niektorým 
(nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL ÚS 6/04-67 z 19.10.2005, judikatúra Najvyššieho súdu SR, 
sp. zn. 2Sž/7/2016 z 20.06.2019, sp. zn. 2Sž/7/2016 z 20.06.2019, sp. zn. 2Snr/1/2016 
z 20.06.2019). Osvedčenie vydané navrhovanej osobe teda nie je ničím iným, než preukázaním 
určitej zvláštnej kvalifikácie a je v záujme štátu eliminovať z prístupu k utajovaným skutočnostiam 
tie osoby, ktoré nespĺňajú predpoklady ustanovené v § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 
Z uvedených dôvodov je v záujme navrhovanej osoby poskytovať súčinnosť pri odstraňovaní 
prekážok alebo nezrovnalostí pri vykonávaní bezpečnostnej previerky. Navrhovaná osoba 
predložením podkladových materiálov, ako aj súhlasom na vykonanie bezpečnostnej previerky 
vedúcemu súhlasila s poskytnutím súčinnosti pri vykonávaní bezpečnostnej previerky a ochotu 
strpieť všetky nevyhnutné úkony súvisiace s vykonaním bezpečnostnej previerky svojej osoby. 
V prípade, ak osoba má vo výpise z registra trestov záznam o spáchaní trestného činu, ktorý 
možno spáchať obidvoma formami zavinenia a osoba odmietne predložiť vedúcemu ďalšie 
dokumenty, z ktorých by bolo možné jednoznačne zistiť formu zavinenia, vedúci písomne oznámi 
navrhovanej osobe, že nespĺňa predpoklad bezúhonnosti (§ 31 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z). 

K otázke č. 2 uvádzame, že bezúhonnosť navrhovanej osoby je pri výkone bezpečnostnej 
previerky I. stupňa deklarovaná výpisom z registra trestov. Výpis z registra trestov obsahuje 
okrem iného nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky. Vedúci je povinný  
pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa rešpektovať údaje vo výpise z registra trestov, 
pokiaľ nebolo preukázané iným spôsobom (napr. rozhodnutie súdu), že k zahľadeniu došlo 
ale nebolo ešte spracované Registrom trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.  

K výkladu zákonnej formulácie, „ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený“ uvádzame, 
že vo vzťahu k zákonu č. 215/2004 Z. z. je potrebné vychádzať z Trestného zákona a teda na osobu 
sa hľadí akoby nebola odsúdená, ak došlo k zahladeniu odsúdenia upraveného v § 92 a § 93 
Trestného zákona. 

Vo vami uvedenom konkrétnom prípade by k zahladeniu trestu v zmysle Trestného zákona 
(§ 92 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z.) malo dôjsť vykonaním oboch trestov. Vedúci je oprávnený 
si vyžiadať od navrhovanej osoby dokumenty, ktoré by preukazovali skutočnosť, že k vykonaniu 
trestov skutočne došlo a tieto dokumenty následne priloží k vyhodnoteniu bezpečnostnej 
previerky I. stupňa. V prípade, že osoba spoľahlivo preukáže, že došlo k vykonaniu oboch trestov, 
je ju možno na účely vykonania bezpečnostnej previerky považovať za bezúhonnú  
aj napriek tomu, že zahladenie odsúdenia nebolo ešte spracované Registrom trestov Generálnej 
prokuratúry Slovenskej republiky. 

K otázke č. 3 uvádzame, že bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vydaného 
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky aj v prípade, ak je osoba štátnym občanom 
súčasne Slovenskej republiky aj cudzieho štátu. Vo výpise z registra trestov sa uvádzajú 
nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky ako aj súdom iného členského štátu 
Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej 
republiky. Z uvedeného vyplýva, že ak by bola navrhovaná osoba odsúdená súdom iného 
členského štátu Európskej únie, táto skutočnosť by bola uvedená vo výpise z registra trestov 
vydaného Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Ak by bola navrhovaná osoba 
odsúdená súdom nečlenského štátu, takéto odsúdenie by bolo uvedené vo výpise z registra 
trestov vydaného Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, ak by bolo uznané súdom 
Slovenskej republiky. V prípade, ak by nebolo takéto odsúdenie uznané súdom Slovenskej 



republiky, nemalo aby na území Slovenskej republiky právne následky a preto by nemalo vplyv 
na splnenie predpokladu bezúhonnosti vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností. 

 
IV. POUČENIE 

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


