
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Dobrý deň, práve vypĺňam bezpečnostný dotazník a mám nejaké otázky. Mohli by ste mi 

poradiť na koho sa obrátiť?“ 
 

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“). 

 
Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona materiály na bezpečnostnú previerku, ak tento zákon 

neustanovuje inak, sú 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. 

Podľa § 16 ods. 4 zákona 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 § 17 písm. b) zákona bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok podľa 
§ 18 vykonáva úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa. 

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 
bezpečnosti vzor bezpečnostného dotazníka osoby podľa prílohy č. 3 zákona a vzor žiadosti úrad 
zverejní na svojom webovom sídle.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
V bezpečnostnom dotazníku je navrhovaná osoba povinná uvádzať aktuálne, úplné 

a pravdivé údaje. Na webovom sídle úradu je zverejnený nový osobný, ako aj bezpečnostný 
dotazník. Pri vypĺňaní bezpečnostného dotazníka Vám odporúčame postupovať podľa pokynov 
uvedených na jeho prvej strane. Na webovom sídle sú zverejnené aj informácie týkajúce sa 
vykonávania bezpečnostných previerok navrhovaných osôb. 

V prípade ďalších otázok je možné Vašu žiadosť zaslať úradu elektronicky na 
podatelna@nbu.gov.sk. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď na konkrétnu otázku nepredstavuje právne záväzný 

výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html

