
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...chcel by som Vás požiadať o usmernenie ako postupovať pri potrebe vykonať 
bezpečnostnú previerku osôb na stupeň „Dôverné” u cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú 
zamestnaní v našej spoločnosti na trvalý pracovný pomer. Na Slovensku však nemajú trvalý pobyt 
a previerky nemajú vykonané ani v ČR.“  

 
I. 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 § 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. 

Medzi Slovenkou republikou a Českou republikou je v súčasnosti uzatvorená Dohoda medzi 
vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných 
skutočností zo dňa 03.02.2005, uverejnená pod č. 488/2005 Z. z. v znení Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene dohody medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností zo dňa 
25.06.2008 uverejnená pod č. 361/2009 Z. z. (ďalej len „Dohoda s Českou republikou“). 

Podľa článku 3 ods. 1 Dohody s Českou republikou si zmluvné strany navzájom uznávajú 
osvedčenia o bezpečnostných previerkach osôb druhého štátu, vydané v súlade s jeho právnymi 
predpismi. 

 
II. METODICKÉ USMERNENIE 

Štátny občan Českej republiky má na účely zákona č. 215/2004 Z. z. status cudzinca. 
Cudzinec sa môže oboznámiť s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné 
a Prísne tajné, len ak je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných 
utajovaných skutočností so Slovenskou republikou (táto podmienka je v prípade občana Českej 
republiky splnená), za kumulatívneho splnenia podmienok ustanovených v tejto zmluve a v § 36 
ods. 1 až 4 zákona č. 215/2004 Z. z.  



Podľa článku 3 ods. 1 Dohody s Českou republikou môže úrad uznať občanovi Českej 
republiky osvedčenie o bezpečnostnej previerke vydané Národným bezpečnostným úradom 
v Českej republike.  

Vzhľadom na uvedené si Vám dovoľujeme navrhnúť postup, v zmysle ktorého by občan 
Českej republiky najprv požiadal Národný bezpečnostný úrad v Českej republike o vydanie 
osvedčenia o bezpečnostnej previerke a následne vedúci predloží úradu žiadosť o uznanie 
bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí a kópiu dokladu osvedčujúceho 
bezpečnostnú spoľahlivosť cudzinca vydaného príslušným orgánom krajiny, ktorej je cudzinec 
občanom. Ďalšie informácie o bezpečnostnej previerke cudzinca nájdete 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. 

 
 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/pristup-cudzincov-k-utajovanym-skutocnostiam/
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/pristup-cudzincov-k-utajovanym-skutocnostiam/

