
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...chcel, by som sa prosím niekoho opýtať, či je potrebné na vykonanie bezpečnostnej 
previerky II. stupňa, mať najprv vykonanú bezpečnostnú previerku I. stupňa ? Pán prednosta sa 
informoval na odbore krízového riadenia v Košiciach, kde tvrdia, že je nutná najprv bezpečnostná 
previerka I. stupňa. Pri študovaní nariadenia Min. vnútra č. 114/2016 článku 10, som však 
nenašiel zmienku o tom, že by sa to podmieňovalo.“ 

 
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. 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 § 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa.  

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 § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 15 ods. 1 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 § 15 ods. 2 č. 215/2004 Z. z. sa podľa stupňa utajenia vykonáva 
a) bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené, 

b) bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné, 

c) bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné, 
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d) bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 č. 215/2004 Z. z. 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 č. 215/2004 Z. z. 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 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc z ustanovení právnych predpisov uvedených v časti II. „Aplikované právne 
predpisy“ uvádzame, že bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa 
predpoklady na vznik oprávnenia pre prístup k utajovaným skutočnostiam. Bezpečnostná 
previerka I. stupňa umožňuje prístup k utajovaným skutočnostiam stupňa utajenia Vyhradené a 
bezpečnostná previerka II. stupňa umožňuje prístup k utajovaným skutočnostiam až do stupňa 
utajenia Dôverné. Platí, že bezpečnostná previerka vyššieho stupňa umožňuje prístup aj 
k utajovaným skutočnostiam nižšieho stupňa. 
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Bezpečnostnú previerku I. stupňa vykonáva vedúci a o vykonanie bezpečnostnej previerky 
II., a vyššieho stupňa žiada vedúci úrad.  

V nadväznosti na vyššie uvedené právne skutočnosti a v kontexte Vašej otázky uvádzame, 
že legislatíva nepodmieňuje vykonanie bezpečnostnej previerky II. stupňa vykonaním 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. Rozhodujúcim faktorom pri určení stupňa na aký sa má 
bezpečnostná previerka vykonať, by mal byť stupeň utajenia utajovaných skutočností, ku 
ktorým budete mať pri výkone svojich povinností prístup.  

Informácie týkajúce sa bezpečnostných previerok sú zverejnené aj na webovom sídle 
úradu. 

 
IV. POUČENIE 

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