
  

Informácie a pravidlá o priebehu skúšky  
  

 Informácie a pravidlá o priebehu skúšky sú zverejňované v súlade s § 1 ods. 4 písm. b) vyhlášky 

Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca 

(ďalej len „vyhláška“).  

  

INFORMÁCIE O PRIEBEHU SKÚŠKY  

  

(1) Skúška bezpečnostného zamestnanca podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „skúška“) sa 

vykonáva zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu 

utajovaných skutočností v rozsahu  

1. zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

oblasti utajovaných skutočností,   

3. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej  

bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z.,   

4. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú 

podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 

zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov,   

5. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti 

technických prostriedkov;   

6. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou  sa 

ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 

136/2016 Z. z.,   

7. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných  o 

administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností,  

8. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 

bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa,  

9. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 

bezpečnosti,  

10. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške 

bezpečnostného zamestnanca.  

  



(2) Pred začatím skúšky uchádzač preukáže Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len 

„úrad“) svoju totožnosť dokladom totožnosti1) a úrad ho poučí o pravidlách o priebehu 

skúšky.   

(3) Namiesto dokladu totožnosti možno predložiť služobný preukaz príslušníka podľa 

osobitného predpisu.2).  

(4) Ak sa uchádzač pred začatím skúšky nepreukáže podľa bodu 2 alebo 3, alebo sa počas 

skúšky správa v rozpore s pravidlami o priebehu skúšky, vylúči sa zo skúšky a hľadí  sa na 

neho akoby skúšku vykonal neúspešne.  

(5) Skúška sa vykonáva formou písomného testu a v rozsahu vybraných oblastí, ktorými sú:  

1. personálna bezpečnosť,  

2. administratívna bezpečnosť,  

3. fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, 4.  bezpečnosť technických 

prostriedkov,  

 5.  šifrová ochrana informácií.  

(6) Písomný test obsahuje 10 otázok z každej oblasti, z ktorej je skúška vykonávaná.  

(7) Na  každú otázku sú 4 možné odpovede, z ktorých je vždy iba jedna správna.  

(8) Ak sa skúška vykonáva v rozsahu jednej oblasti, čas na vykonanie skúšky je stanovený na 

maximálne 15 minút. Ak sa skúška vykonáva v rozsahu viacerých oblastí, maximálny čas 

na vykonanie skúšky sa stanoví tak, že sa 15 minút vynásobí počtom oblastí.  

(9) Odovzdaním skúšobného hárku a písomného testu skúšajúcemu pred uplynutím času 

stanoveného podľa bodu 8, sa čas stanovený na vykonanie skúšky končí.  

(10) Odpovede uchádzač označuje prečiarknutím písmena odpovede po uhlopriečkach v tvare 

„X“ do skúšobného hárka k príslušnému číslu otázky.   

(11) Chybne označenú odpoveď uchádzač prečiarkne viackrát vodorovne cez stred označenej 

odpovede v tvare „ “ a následne správnu odpoveď opäť označí podľa bodu 9.  

(12) Ak chce uchádzač chybne označenú odpoveď označiť opätovne za správnu, vykoná  o tom 

zápis na skúšobnom hárku v tvare číslo otázky a po pomlčke písmeno správnej odpovede 

(napríklad „10-b“); o tejto skutočnosti informuje skúšajúceho.  

(13) Percento správnych odpovedí skúšky je vyhodnocované za všetky oblasti spoločne.  

                                                  
1) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  
2) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov.  



Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  
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(14) Ak uchádzač v skúšobnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí, vykonal 

skúšku neúspešne, úrad mu zašle oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky (ďalej len 

„oznámenie“).   

(15) Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, môže skúšku opakovať najskôr po uplynutí 

jedného mesiaca odo dňa neúspešného vykonania skúšky; v tomto prípade je potrebné 

zaslať novú žiadosť o vykonanie skúšky.   

(16) Potvrdenie alebo oznámenie sa zasiela uchádzačovi najneskôr do siedmich dní odo dňa 

konania skúšky.  

(17) Ak držiteľ potvrdenia úspešne vykoná skúšku v ďalšej oblasti podľa § 1 ods.  2 vyhlášky, 

úrad mu vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.  

(18) Vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal, sa informácia o výsledku skúšky zasiela 

písomne alebo elektronickou formou najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky.  

  

PRAVIDLÁ O PRIEBEHU SKÚŠKY  

  

(1) Skúšku je umožnené vykonať uchádzačovi len v termíne (dátum a čas) a na mieste, ktoré 

sú uvedené v pozvánke na skúšku; v odôvodnených prípadoch môže úrad, na žiadosť 

uchádzača, umožniť vykonanie skúšky v inom čase.  

(2) Písomný test a skúšobný hárok musia byť odovzdané najneskôr v stanovenom čase 

skúšajúcemu.  

(3) Na skúšobnom hárku musí uchádzač vyznačiť variant testu, z ktorého vykonáva skúšku.   

(4) Uchádzač nesmie použiť žiadne iné písomnosti ako sú test a skúšobný hárok bez 

predchádzajúceho súhlasu skúšajúceho.  

(5) Uchádzač nesmie použiť iné pomôcky ako sú písacie potreby bez predchádzajúceho 

súhlasu skúšajúceho.  

(6) Uchádzač svojím správaním nesmie narúšať objektívne vykonanie skúšky, a to najmä:  

1. poskytovaním informácií iným uchádzačom alebo   

2. požadovaním informácií od iných uchádzačov.  

(7) Uchádzač musí odpovede vyznačovať samostatne bez pomoci ostatných osôb.    

  

  

  



3  


