
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chceli by sme sa spýtať na osvedčenie (viď príloha), ktoré je po splatnosti. Je potrebné 
obnovenie, alebo to už nepotrebujeme? Prosíme vás o informáciu.“ 

 
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 § 8 ods. 2 písm. f) zákona 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 § 17 zákona 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. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona úrad na úseku ochrany utajovaných skutočností 
vydáva a zrušuje osvedčenie o navrhovanej osobe. 

Náležitosti osvedčenia vydávaného úradom, ako aj postup pri jeho strate, krádeži alebo 
poškodení a pri zmene mena a priezviska jeho držiteľa upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostnou previerkou úrad získava potrebné informácie, či navrhovaná osoba spĺňa 
zákonné predpoklady pre získanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. Podľa platnej právnej úpravy fyzická osoba nemôže sama požiadať úrad o 
vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa. O preverenie musí požiadať úrad vedúci 
alebo ním poverený bezpečnostný zamestnanec. Bližšie informácie k bezpečnostným 
previerkam sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností neustanovuje postup 
nakladania s neplatným osvedčením a taktiež neustanovuje povinnosť jeho vrátenia 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. 

 

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

