
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...chcela, by som požiadať o informáciu kedy najskôr môže oprávnená osoba požiadať 
o previerku, keďže je držiteľom ešte platného certifikátu (do 9.8.2020)“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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.“) upravuje 
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 ustanovených 
týmto zákonom. 

 
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. 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 tohto zákona na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami. 

 
 
Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. materiály na bezpečnostnú previerku 

(ďalej len „podkladový materiál“), 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, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 
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 § 24 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa 
začína dňom doručenia žiadosti a podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 
až 5 úradu. 

 
Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 

navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto 
písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osvedčenie. 

 
Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 

previerke 



a) II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania, 
b) III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania, 
c) IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania. 
 
Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak nemožno vzhľadom na povahu veci 

rozhodnúť v lehotách podľa odseku 1 môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení 
lehoty s uvedením dôvodov je úrad povinný upovedomiť navrhovanú osobu a vedúceho, ktorý 
o vykonanie previerky požiadal. 

 
Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti 

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 § 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; na vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby 
sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 33.  

 
Podrobnosti o postupe pri zabezpečovaní bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa 

upravuje  vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 
bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

 
Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva 

bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná 
previerka ešte nebola právoplatne ukončená alebo zastavená. 

 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostnú previerku vykonáva úrad na základe žiadosti vedúceho a začína sa dňom 
doručenia žiadosti úradu.  

 
Zákon č. 215/2004 Z. z. a ani predpisy vydané na jeho vykonanie neurčujú lehotu, kedy 

najskôr možno podať žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky v období, kedy navrhovaná 
osoba disponuje platným osvedčením, resp. certifikátom o bezpečnostnej previerke osoby 
vydanom podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. Podmienkou vyjadrenou vo vyhláške  
č. 134/2016 Z. z. však je, že žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva bezpečnostnú 
previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná previerka ešte nebola 
právoplatne ukončená alebo zastavená.   

 
V prípade ďalšej potreby oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

konkrétnej navrhovanej osoby je potrebné, aby vedúci požiadal úrad o vykonanie bezpečnostnej 
previerky v dostatočnom časovom predstihu v zmysle lehôt ustanovených v § 27 zákona  
č. 215/2004 Z. z. 

 
Postup, vzory tlačív a bližšie informácie k vykonaniu bezpečnostnej previerky navrhovanej 

osoby pre stupeň utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné sú zverejnené na webovom sídle úradu. 
 

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


Odborné stanoviská, ktoré úrad poskytol vo vzťahu k personálnej bezpečnosti,  
sú uverejnené na webovom sídle úradu.  

 
Úrad pripravil pre záujemcov prezentácie na rôzne témy, medzi ktorými je okrem iného aj 

téma „Personálna bezpečnosť“. Záujemcovia sa môžu na uvedené témy prihlasovať elektronicky 
na adrese podatelna@nbu.gov.sk. Po tom, ako sa na danú tému prihlási dostatočný počet 
záujemcov, bude im oznámený termín uskutočnenia prezentácie. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/personalna-bezpecnost.htm
mailto:podatelna@nbu.gov.sk

