
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...chcel by som sa poinformovať o možnosti udelenia certifikátu o bezpečnostnej previerke 
fyzickej osoby pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO. V súčasnosti mám 
platnú bezpečnostnú previerku na stupni "Tajné“. Tento stupeň však nepostačuje pre 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v NATO, kam sa momentálne hlásim na 
pracovnú pozíciu. Od personálneho oddelenia NATO mám informáciu že o tento certifikát si 
môžem požiadať sám. Je to pravda?“ 

 
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 povinností ustanovuje 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 § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je povinný zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny 

orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny 
orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely 
tohto zákona ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu. 

 
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. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 

štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je alebo má byť zamestnancom orgánu Európskej 
únie, môže podať príslušný orgán Rady Európskej únie alebo Komisie Európskej únie. 
Podkladové materiály podľa odseku 1 písm. a) predkladá navrhovaná osoba úradu. Ustanovenia 
§ 24 ods. 3 a § 26 ods. 5 sa vzťahujú primerane. 

 
Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej 

osoby môže požiadať aj fyzická osoba, komisia alebo iný orgán, ak to ustanovuje osobitný zákon. 
 
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 (ďalej len „certifikát“); na vydanie certifikátu sa vzťahujú 
ustanovenia § 10 až 33.  

 
Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 

bezpečnosti vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverejní na svojom webovom sídle. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia právnych predpisov upravujúcich podmienky 
ochrany a prístupu k utajovaným skutočnostiam NATO a v kontexte Vašej otázky Vám 
uvádzame, že podmienkou prístupu k utajovaným skutočnostiam NATO a tiež národným 
utajovaným skutočnostiam je vykonanie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa utajenia 
navrhovanej osoby. 

Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná osoba predkladá vedúcemu 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. 

Navrhovaná osoba je povinná v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise 
a bezpečnostnom dotazníku osoby uvádzať úplné a pravdivé údaje. Navrhovaná osoba 
predkladá bezpečnostný dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol 
oboznámiť s jej obsahom. 

Vedúci následne predloží úradu žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky príslušného 
stupňa, podkladové materiály predložené navrhovanou osobou a pripojí k nim vyhodnotenie 
podkladových materiálov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že z Vašej žiadosti vyplýva, že je potrebné, aby bol vydaný 
certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby, vedúci môže súčasne požiadať úrad o 
vydanie certifikátu. Vzor žiadosti o vydanie certifikátu je zverejnený na webovom sídle úradu. 

V prípade, ak na Vás ako navrhovanú osobu už bola vykonaná bezpečnostná previerka a ste 
držiteľom platného osvedčenia úradu, podľa ktorého sa môže navrhovaná osoba oboznamovať s 
utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, vedúci môže požiadať úrad o vydanie 
certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby kedykoľvek počas platnosti osvedčenia.   

Bližšie informácie o bezpečnostných previerkach fyzických osôb môžete nájsť na webovom 
sídle úradu. 

Bližšie informácie o certifikátoch EÚ a NATO môžete nájsť na webovom sídle úradu. 
 

IV. POUČENIE 

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

 
 

 

 

http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/osobny-a-bezpecnostny-dotaznik.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/ziadost-certifikat-nato-eu-fo.pdf
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/certifikaty-eu-a-nato/index.html

