
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Naša firma má klienta z USA, ktorý v nedávnej dobe sprísňoval bezpečnostné opatrenia pre 
svojich dodávateľov a prišiel s podmienkou nutnosti dokladovania bezp. previerky pre 
zamestnancov dodávateľských firiem, pričom táto previerka musí spĺňať nasledujúce 
kritériá/kategórie: 

A. Criminal Record Searches (criminal records that may exist for every place where the 
candidate has lived in and worked in the past seven (7) years.) 

B. Global Sanctions and Enforcement Database Search including *OFAC (Office of Foreign 
Assets Control) Specially Designated Nationals List and Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCen).  

Skúšali sme sa obrátiť na americké firmy ktoré takéto previerky robia, no vždy nás odbili s tým, 
že sme pre nich príliš malý/nezaujímavý zákazník. Rozhodli sme sa teda skúsiť na Slovensku 
a spýtať sa práve NBÚ, či by vedela poradiť prípadne zabezpečiť previerku osoby alebo viacerých 
osôb, ktorá by napĺňala uvedené kritériá. Za odpoveď vopred moc ďakujem.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu 
utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 

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“). 

Podľa § 6 ods. 4 zákona personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, 
určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami. 

Podľa § 6 ods. 5 zákona priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona (ďalej len "podnikateľ") na 
ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u nej vznikli. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona ochranu utajovaných skutočností 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 § 10 ods. 1 zákona 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 

a) je občanom Slovenskej republiky, 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) dovŕšila ustanovený vek, 
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s 

vykonaním bezpečnostnej previerky, 
e) je bezúhonná, 
f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, 
g) je bezpečnostne spoľahlivá, 
h) má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, 
i) je na to určená, 



j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len "podkladový 
materiál"), ak tento zákon neustanovuje inak, sú 

a) 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, 
b) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného 

zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, 
c) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších 

štátnych orgánov a iných právnických osôb, týkajúce sa navrhovanej osoby, 
d) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných v 

mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským 
spravodajstvom, 

e) informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, 

f) informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou 
alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom navrhovaná osoba žije a 
pohybuje sa, a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík. 

Podľa § 16 ods. 2 zákona 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 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 § 17 zákona bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok podľa § 18 
vykonáva 

a) vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 
b) úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa. 

Podľa § 26 ods. 1 zákona ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba 
spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto písomného vyhotovenia 
rozhodnutia vydá osvedčenie. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba 
nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, vydá o tom rozhodnutie. 

Podľa § 28 ods. 1 zákona platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia 
Prísne tajné je päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné je sedem rokov a pre 
utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je desať rokov. 

Podľa § 43 zákona ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o 
vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo 



štátneho orgánu podnikateľovi (ďalej len „postúpenie utajovanej skutočnosti“), je podnikateľ 
povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na 
podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe 
zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, 
musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 45 ods. 1 zákona bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa 
podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46.  

Podľa § 45 ods. 2 zákona bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe 
žiadosti jeho štatutárneho orgánu.  

Podľa § 45 ods. 3 zákona žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
obsahuje 

a) písomné odôvodnenie žiadosti, 
b) stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané, 
c) bezpečnostný projekt podnikateľa, 
d) vyplnený bezpečnostný dotazník podnikateľa podľa prílohy č. 4, 
e) doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom 

dotazníku podnikateľa, 
f) žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia 

Dôverné alebo vyšší stupeň. 

Podľa § 45 ods. 4 zákona bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína dňom doručenia 
žiadosti podľa odseku 3.  

Podľa § 50 ods. 1 zákona ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že podnikateľ spĺňa 
podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 50 ods. 2 zákona ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že podnikateľ 
podmienky uvedené v § 46 nespĺňa, vydá o tom rozhodnutie. 

Podľa § 50 ods. 3 zákona potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti je platné najviac päť 
rokov odo dňa vydania. 

Podľa § 51 ods. 1 zákona úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke 
a) pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov po podaní žiadosti, 
b) pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, šifrovej služby, 
kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb. V oblasti ochrany utajovaných skutočností 
úrad vydáva a zrušuje osvedčenie o navrhovanej osobe a vydáva a zrušuje potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

Podľa platnej právnej úpravy ak existuje odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada 
podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú 
skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi, je podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Utajovanú skutočnosť možno postúpiť podnikateľovi, 
ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe zmluvy so štátnym 
orgánom. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, 
musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia.  

Splnenie podmienok priemyselnej bezpečnosti úrad zisťuje bezpečnostnou previerkou 
podnikateľa. Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podlieha spoplatneniu podľa 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190101.html#paragraf-46


zákona o správnych poplatkoch, jednotlivé sumy správnych poplatkov sú zverejnené na 
webovom sídle úradu. Informácie týkajúce sa postupu podnikateľa pred vydaním, ako aj po 
vydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Splnenie predpokladov na vznik oprávnenia u fyzických osôb sa zisťuje bezpečnostnou 
previerkou navrhovanej osoby. Bezpečnostné previerky fyzických osôb I. stupňa (Vyhradené) 
vykonáva vedúci. Vedúcim je v podmienkach podnikateľa štatutárny orgán. Bezpečnostné 
previerky fyzických osôb II. až IV. stupňa (Dôverné, Tajné, Prísne tajné) vykonáva úrad. 
Informácie k bezpečnostnej previerke fyzickej osoby (podkladové materiály, lehoty na 
rozhodnutie) sú zverejnené 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/urad/spravne-poplatky/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/postup-pred-a-po-vydani-potvrdenia/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html

