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Personálna bezpečnosť

Všeobecne záväzné právne predpisy
 zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej
bezpečnosti

Personálna bezpečnosť

Pojmy

Z § 6 ods. 4, § 2 písm. f) a g)

 personálna bezpečnosť
• systém opatrení
 súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré
 sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
 oprávnená osoba
• fyzická osoba
 určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
 alebo oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo
zákona
 oprávnená osoba s osobitným postavením
 iná oprávnená osoba

 nepovolaná osoba
• fyzická osoba
 nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
 alebo nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah,
ktorý jej bol určený

Personálna bezpečnosť

Povinnosti vedúceho

Z § 8, 16
povinnosť

lehota

ustanovenie

určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s US

-

Z § 8 ods. 2

žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú
osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s US stupňa D, T, PT

-

Z § 8 ods. 2

určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a
zrušuje takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s
utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a
povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie

pred začatím jej
oboznamovania

Z § 8 ods. 2

vedie evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie
zaniklo

aktuálny stav

Z § 8 ods. 2
V 143 § 7

oznamuje úradu
 zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá
nastala u oprávnenej osoby
 zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej
príslušnosti oprávnenej osoby
 iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik
oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona
podkladové materiály predložené navrhovanou osobou 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.
Personálna bezpečnosť

do 30dní
-

Z § 8 ods. 2

-

-

Z § 16 ods. 3

Povinnosti vedúceho

Z § 17, 24, 31
povinnosť

lehota

ustanovenie

bezpečnostné previerky I. stupňa vykonáva vedúci

-

Z § 17

úrad zastaví vykonávanie bezpečnostnej previerky aj na základe písomnej
žiadosti vedúceho, ktorý o jej vykonanie požiadal

-

Z § 24 ods. 3

určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými
skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných
skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo
pracovného zaradenia

-

Z §31 ods. 1

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

-

Z § 31 ods. 2

vykonáva určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné
alebo Dôverné vedúci po prijatí písomného oznamu

určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú
poskytnúť utajované skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude
utajované skutočnosti poskytovať

Personálna bezpečnosť

až po prijatí
oznamu
/
pred
oboznamovaním
-

§ 26 ods. 5
§ 31 ods. 3

Z § 31 ods. 5

Povinnosti vedúceho

Z § 32, 25, 36
povinnosť

lehota

ustanovenie

kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa so stupňom utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia o jej mlčanlivosti je povinný
vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec zaslať úradu do 30 dní od určenia osoby

30 dní od
určenia
osoby

Z § 32 ods. 2

vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec štátneho orgánu, ktorý postupuje utajovanú
skutočnosť, oboznámi predsedu vyššieho územného celku alebo starostu obce s
povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich
porušenia

-

Z § 35 ods. 1

za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred štátnym orgánom, na
základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí,
jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie,
a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta obce po podpísaní
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia

-

Z § 35 ods. 3

cudzinec 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

-

Z § 36 ods. 2

vedúci štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti 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

-

Z § 36 ods. 4

Personálna bezpečnosť

Povinnosti vedúceho

Z § 40 - 42
povinnosť

lehota

ustanovenie

ak má osoba vypovedať v konaní pred štátnym orgánom, môže ju oslobodiť od
povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného orgánu
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí

-

Z § 40 ods. 1

jeden výtlačok písomnosti o oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti
o utajovaných skutočnostiach vedúci neodkladne zasiela úradu; to sa nevzťahuje na
Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s
plnením úloh kriminálneho spravodajstva

-

Z § 40 ods. 6

po zániku ústredného orgánu štátnej správy môže oslobodiť osobu od povinnosti
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci jeho právneho nástupcu

-

Z § 40 ods. 7

určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká, zrušením určenia
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim

-

Z § 41 ods. 1
písm. e)

vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu

-

Z § 41 ods. 2

o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci informovať úrad do 30 dní od
zániku tohto určenia

do 30 dní
od zániku
určenia

Z § 41 ods. 3

vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu
osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, a zoznam oprávnených osôb pre stupeň
utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo

-

Z § 42 ods. 2

Personálna bezpečnosť

Povinnosti vedúceho

Z § 40, 42
povinnosť

lehota

ustanovenie

úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor v súvislosti
s plnením úloh kriminálneho spravodajstva a vedúci sú povinní zabezpečiť podľa
osobitného predpisu ochranu údajov, ktoré vedú vo svojich evidenciách, pred
neoprávnenou manipuláciou

-

Z § 42 ods. 6

úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor plniaci
úlohy kriminálneho spravodajstva a vedúci po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 3
až 5 zákona zničia údaje uchované v evidenciách na účely ochrany utajovaných
skutočností

-

Z § 42 ods. 7

na základe žiadosti vedúceho úrad overí platnosť osvedčenia

-

V § 4 ods. 5

Personálna bezpečnosť

Predpoklady na vznik oprávnenia

Z § 10

oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre
stupne utajenia môže vzniknúť iba navrhovanej osobe, ktorá
je občanom Slovenskej republiky

V


stupeň
D T PT
  

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu









dovŕšila ustanovený vek **
súhlasí, aby bola oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky
je bezúhonná

18

18

18

21

















svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností









je bezpečnostne spoľahlivá
má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami PT, T, D
je na to určená

























podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti









navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia po celú dobu platnosti
osvedčenia alebo určenia

Personálna bezpečnosť

predloženie / obsah previerky

písomný súhlas s oprávnením
a s vykonaním bezpečnostnej previerky



/

/

/

/

životopis



/

/

/

/

osobný dotazník osoby

/

/

/

/

(body)

(1-17)

(1-17)

(1-17)

(1-17)

/

/

/

(18-29)

(18-34)

(18-34)

(navrhovaná osoba predkladá vedúcemu)

podkladové materiály

zisťuje sa, či navrhovaná osoba spĺňa
predpoklady uvedené v § 10 ods. 1 zákona

vedúci

Z § 15-17, V 134 § 1, 2

vzor na webe

Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby

bezpečnostný dotazník osoby
(v zabezpečenej obálke)

V (I.)

D (II.)

T (III.)

PT (IV.)





(body)

výpis z registra trestov (max. 3 mesiace)
a nie je možné použiť údaje z IS VS



/ 

/

/

/

vyhodnotenie podkladových materiálov





/ 

/ 

/ 

žiadosť (podkladové materiály a vyhodnotenie)



/ 

/ 

/ 

3/6

4/7

6/9

LEHOTA (od doručenia na NBÚ)

Personálna bezpečnosť

-

Vyhodnotenie podkladových materiálov

názov a sídlo orgánu verejnej moci a sídlo právnickej osoby, alebo
meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa
 identifikačné údaje navrhovanej osoby
• meno, priezvisko, rodné číslo

V



pracovné zaradenie alebo funkciu podľa vedúcim určených funkcií,
pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s US



skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona



záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na
vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona



meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala



Personálna bezpečnosť

D, T, PT

primerane

obsah

V 134 § 1

Predpoklady na vznik oprávnenia

Z § 10

oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre
stupne utajenia môže vzniknúť iba navrhovanej osobe, ktorá
je občanom Slovenskej republiky

V


stupeň
D T PT
  

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu









dovŕšila ustanovený vek (PT – 21, ostatné 18)
súhlasí, aby bola oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky
je bezúhonná

























svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností









je bezpečnostne spoľahlivá
má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami PT, T, D
je na to určená

























podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti









navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia po celú dobu platnosti
osvedčenia alebo určenia

Personálna bezpečnosť

Určenie osoby a vyhlásenie o mlčanlivosti

Z § 31, 32 V 134 § 3

záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti zverejnené na webe
KEDY
pred začatím
D až PT – po prijatí písomného oznamu o výsledku BP
oboznamovania
V – po vyhodnotení previerky I. stupňa
URČENIE VYKONÁ
určením stupňa a nevyhnutného rozsahu US (výkon funkcie/prac. zaradenia)
(súčasťou určenia je aj oboznámenie s povinnosťami pri OUS a možných dôsledkoch za ich porušenie)
vedúci štátneho orgánu, ktorý bude
kto ho navrhuje, vymenúva,
vedúci
volí, inak ustanovuje
utajované skutočnosti poskytovať
↓

↓

štatutárny orgán právnickej osoby, ktorej
sa majú poskytnúť utajované skutočnosti
MANIPULÁCIA SO ZÁZNAMOM A VYHLÁSENÍM

vedúceho

zamestnancov

originál
záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti

kópia
záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti

V, D, T, PT

V

D, T, PT

↓

↓

↓

k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný
pracovný vzťah

do evidencie
oprávnených osôb na V

úradu - do 30 dní od
určenia osoby

Personálna bezpečnosť

Zánik určenia a záznam o zániku určenia

Z § 41 V 134 § 3

URČENIE ZANIKÁ
zánikom platnosti osvedčenia

skončením výkonu funkcie

skončením pracovného vzťahu

splnením zmluvného záväzku

zrušením platnosti osvedčenia

zrušením určenia vedúcim

skončením povinnej vojenskej služby

vyhlásením za mŕtveho

vzor záznamu o zániku určenia - zverejnený na webovom sídle
ZÁZNAM O ZÁNIKU URČENIA VYHOTOVÍ
vedúci
nepodpísanie záznamu o zániku určenia (vrátane dôvodov) uviesť v zániku alebo pripojiť

MANIPULÁCIA SO ZÁZNAMOM

INFORMÁCIA O
ZÁNIKU URČENIA

originál záznamu o zániku určenia

kópia záznamu zániku
určenia

V, D, T, PT

V

D, T, PT

↓

↓

↓

k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah

do evidencie oprávnených
osôb na V

úradu - do 30 dní od
určenia osoby

Personálna bezpečnosť

Evidencia

Z § 8 V 134 § 7
obsah
osobný dotazník

evidencia
oprávnených osôb
pre stupeň
utajenia
Vyhradené a osôb,
ktorým toto
oprávnenie zaniklo

zosúladenie stavu
do 31.12.2016

životopis
výpis z registra trestov
písomný súhlas

musí zodpovedať
aktuálnemu stavu

vyhodnotenie bezpečnostnej previerky
kópiu záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti

kópiu záznamu o zániku určenia
ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona

Personálna bezpečnosť

spôsob vedenia

vedie sa jeden rok po
zániku určenia osoby

Zoznamy

Z § 8 V 134 § 7

názov zoznamu
zoznam
funkcií
zoznam oprávnených
osôb pre stupeň
utajenia PT, T a D
a
zoznam osôb,
ktorým oprávnenie
zaniklo

Personálna bezpečnosť

obsah

spôsob vedenia

funkcia

stupeň utajenia

zosúladenie stavu
do 31.12.2016

meno a priezvisko
rodné číslo
štátne občianstvo

musí zodpovedať
aktuálnemu stavu

pracovné zaradenie alebo funkcia
dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia
dátum vykonania určenia
dátum zániku určenia

obdobie, počas ktorého musí
podnikateľ zoznamy viesť nie
je legislatívou stanovené

Cudzia moc

Z 60 V 134 § 5

 pri oboznamovaní sa s US v súvislosti s plnením úloh podľa medzinárodnej zmluvy

Vyhradené

Dôverné

Tajné

Prísne tajné









vykonanie previerky
vydanie certifikátu
oprávnenosť osoby
podľa zákona

žiadosť o vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke FO
vedúci
↓
úradu

dokumenty

poučenie – vedúci
(pred oboznamovaním)

platnosť
Personálna bezpečnosť

zabezpečí vedúci:
- na V
- „poučenie vykoná podľa požiadaviek CM“
- pri certifikáte - „o povinnostiach na OUS podľa Z a podľa predpisov EÚ,
NATO alebo CM“

∞

najviac na dobu platnosti osvedčenia

Oprávnená osoba s osobitným postavením

Z § 34

 osoba sa stáva oprávnenou osobou
• po zvolení alebo vymenovaní do funkcie
• alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných
predpisov
 na osoby s osobitným postavením sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon,
osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná neustanovuje inak

 oprávnenou osobou s osobitným postavením je v rozsahu svojej funkcie
•
•
•
•
•
•
•

prezident SR
poslanec NR SR
člen vlády SR
sudca ÚS SR
predseda a podpredsedovia NKÚ SR
sudca
člen súdnej rady v súvislosti s rozhodovaním o splnení predpokladov sudcovskej
spôsobilosti

Personálna bezpečnosť

Iná oprávnená osoba
osoba

Z § 35 - 37
podmienka

stupeň

rozsah

čo
predseda VÚC
starosta obce

V
D, T, PT

obvinený, obhajca
osoby podľa os. predpisov,
ohrozený svedok, chránený
svedok, agent
osoba v konaní pred ŠO
(advokát,
notár,
znalec,
tlmočník, súdny exekútor,
starosta obce)

Personálna bezpečnosť

a
o

vedúci, BZ štátneho
orgánu, ktorý US
postupuje

na
vykonávanie
funkcie

bezpečnostná previerka

vykoná úrad

V, D, T, PT

vyhlásenie o mlčanlivosti, poučenie o
povinnostiach a dôsledkoch porušenia,
záznam o poučení

ten,
kto
bude
oboznamovať s US

nevyhnutný
na využitie

V, D, T, PT

vyhlásenie o mlčanlivosti, poučenie o
povinnostiach a dôsledkoch porušenia,
záznam o poučení, písomná informácia
úradu a pôvodcovi o osobe a o rozsahu

ten,
kto
je
oprávnený
rozhodnúť
o
prizvaní
takejto
osoby na konanie

jednorazové
oboznámenie
v
rozsahu
potrebnom na
konanie

súhlas ŠO, vyhlásenie o mlčanlivosti

ŠO, do ktorého
pôsobnosti US patrí

určí ŠO

osvedčenie úradu

úrad

písomný
súhlas
vedúceho
ŠO,
oboznámenie
s
povinnosťami
a
dôsledkami porušenia, vyhlásenie o
mlčanlivosti

vedúci ŠO

V
cudzinec (občan krajiny, s
ktorou má SR zmluvu o OUS,
ak vláda neudelí výnimku)

oboznámenie
s
povinnosťami
dôsledkami porušenia, vyhlásenie
mlčanlivosti

kto

D, T, PT

Spoločné úlohy

Z § 5, 8, 9

 určuje:
• základné vymedzenie utajovaných skutočností (podnikateľ cez zmluvu)
• zodpovedá za koncepciu ochrany utajovaných skutočností
 ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
 vytvára podmienky na jej zabezpečenie
 oznamuje úradu:
• vopred - zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie právnickej osoby,
u ktorej sú uložené utajované skutočnosti
•






vopred - prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy
so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej predmetom sú
utajované skutočnosti
• neodkladne - pokusy narušenia OUS
• písomné poverenie zamestnanca na plnenie úloh a jeho zánik
 najneskôr do siedmich dní
informuje úrad o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby (PT, T, D)
vypracúva ročnú správu o kontrole OUS a zasiela ju úradu
zriaďuje osobitné pracovisko/písomne poveruje BZ
vykonáva ďalšie opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností vyplývajúce
• zo zákona
• z medzinárodnej zmluvy

Personálna bezpečnosť

Skratky

BZ

bezpečnostný zamestnanec

CM

cudzia moc

D

Dôverné

EÚ

Európska únia

NATO
NKÚ SR
NR SR
OUS

Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
ochrana utajovaných skutočností

PT

Prísne tajné

SR

Slovenská republika

ŠO

štátny orgán

T
úrad
US
ÚS SR
V

Tajné
Národný bezpečnostný úrad
utajovaná skutočnosť
Ústavný súd Slovenskej republiky
Vyhradené

V 134

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti

VÚC

vyšší územný celok
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

Z

Personálna bezpečnosť

Z § 9, V 135 § 2, 3

Bezpečnostný zamestnanec
ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť
↓

↓

↓

↓

štátny orgáne

obec

vyšší územný celok

iná právnická osoba

↓

↓

↓

↓

štatutárny orgán

starosta

predseda

štatutárny orgán

štatutárny orgán = kolektívny orgán – vedúcim je ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu
„vedúci“
môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie
zriadiť
písomne poveriť
viacerých bezpečnostných
osobitné
niekoľko osobitných
zamestnanca
zamestnancov
pracovisko
pracovísk
„bezpečnostný zamestnanec“
vykonávaním úloh v rozsahu, ktorý vymedzí
predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca osobitného
pracoviska je
 platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
 potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.
↓


Personálna bezpečnosť

vedúci oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní písomné
poverenie a jeho zánik
každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti na ktoré mu bolo
vydané potvrdenie - preškolenie vykonáva úrad

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

Personálna bezpečnosť

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

