
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

Dovoľujem si Vás týmto požiadať o metodické usmernenie ohľadom ďalšej manipulácie 
s certifikátmi o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby Európskej únie a Organizácie 
Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „certifikáty“), ktoré boli vydané Národným bezpečnostným 
úradom v období do 31.03.2016 (roky 2014 a 2015) a nachádzajú sa v pôsobnosti štátneho 
orgánu.“ 

 
Je možné tieto certifikáty poskytnúť (odovzdať) fyzickej osobe? 
Ako má fyzická osoba nakladať s certifikátom po skončení jeho platnosti?“ 

 
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 § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. je personálna bezpečnosť je systém opatrení 

súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

 
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 § 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. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola 
vykonaná previerka podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke (ďalej len certifikát“) takejto 
osoby vydáva úrad na základe posúdenia jej bezpečnostného spisu. 

 
Podrobnosti o personálnej bezpečnosti upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 
 
Podrobnosti o vydávaní certifikátu upravuje ustanovenie § 5 vyhlášky č. 134/2016 Z. z., 

ktoré nedefinuje postup nakladania s certifikátom po skončení jeho platnosti. 
 
Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. je certifikát vydaný do 31. marca 2016 

certifikátom podľa tejto vyhlášky. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 



V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame, že nie je porušením súčasnej platnej právnej 
úpravy na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak certifikát je odovzdaný fyzickej osobe.  

 
Pokiaľ ide o problematiku nakladania s certifikátom po skončení jeho platnosti, súčasná 

platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností túto problematiku neupravuje 
a síce, držiteľom týchto certifikátov odporúčame postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade 
skončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (neplatné 
osvedčenia sa úradu nezasielajú). 

 
IV. POUČENIE 
 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona a k nemu vydaných vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


