
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 
„Veľmi pekne prosím o radu, či v prípade určenia pre stupeň utajenia VYHRADENÉ 

vykonávaného vedúcim pre navrhovanú osobu s platným osvedčením so stupňom utajenia TAJNÉ 
je možné po overení platnosti osvedčenia, ktoré mu osoba predložila (v súlade s § 4 ods. 5 
vyhlášky o personálnej bezpečnosti), považovať toto osvedčenie za dokument nahrádzajúci 
podkladové materiály k vykonaniu bezpečnostnej previerky I. stupňa (vyplnený osobný dotazník 
osoby, životopis, výpis z registra trestov, písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky). 

Zhrnutie vyššie uvedeného: 
Evidencia pre stupeň utajenia VYHRADENÉ v prípade držiteľa platného osvedčenia so 

stupňom TAJNÉ obsahuje: 
1. Kópia platného osvedčenia NBÚ so stupňom TAJNÉ spolu s potvrdením platnosti 

tohto osvedčenia z NBÚ SR, 
2. Životopis držiteľa, 
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
4. Kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti, 
5. V prípade zániku aj kópiu záznamu o zániku určenia.“ 
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vedúci určuje navrhovanú osobu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a zrušuje takéto určenie, určuje rozsah 
a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich 
oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie.  

 
Podľa § 10 ods. 3 zákona navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia podľa 
odseku 1 okrem písmena h) a musí byť určená podľa § 31 ods. 1 a 2. 

 
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 § 31 ods. 2 zákona určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky na stupeň 

utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.  
 
Podľa § 4 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 

o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška“) na základe žiadosti vedúceho úrad overí 
platnosť osvedčenia. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 

Vyhradené môže vzniknúť iba navrhovanej osobe, ktorá spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia 
podľa § 10 ods. 1 zákona a musí byť vedúcim určená oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami spôsobom podľa § 31 ods. 1 zákona po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. 
stupňa.  



 
Ak je osoba držiteľom platného osvedčenia úradu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia Tajné, úrad bezpečnostnou previerkou zistil, že navrhovaná 
osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1. Po overení platnosti osvedčenia 
úradom podľa § 4 ods. 5 vyhlášky, možno toto osvedčenie považovať na účely vykonania určenia 
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené 
vedúcim za dostatočné. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že toto usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad zákona 

a vyhlášky, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


