
PREDMET ŽIADOSTI 
 
„ Dobrý deň, potreboval by som Vaše stanovisko k otázkam: 
1. Ak má pracovník v pracovnej náplni „Špeciálne podmienky na výkon funkcie“ uvedené: Pre 

výkon správcu systému sa vyžaduje osvedčenie NBÚ na oprávnenie oboznamovať sa 
s  utajovanými skutočnosťami stupňa "D" a potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. Môže tento pracovník vykonávať funkciu, ak mu skončila platnosť 
osvedčenia na stupeň utajenia dôverné a bolo mu zrušené určenie na oboznamovanie sa 
s  utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné? 

2. Zaniká pracovníkovi aj platnosť potvrdenia NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného 
zamestnanca? 

3. Aká je lehota predloženia osobného a bezpečnostného dotazníka na osvedčenie NBÚ 
na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosť stupňa "D" ? 

4. Skončenie platnosti osvedčenia NBÚ na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosť stupňa "D" pre túto funkciu môže byť dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru? 

5. Rozviazanie pracovného pomeru je dôvodom na zastavenie vykonania previerky 
pre osvedčenie NBÚ na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosť stupňa "D"?“ 

 
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. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje navrhovanú osobu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) 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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. môže vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh 
v  rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. 

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 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. 

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 § 24 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa začína 
dňom doručenia žiadosti a podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 
úradu. 

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad zastaví vykonávanie bezpečnostnej previerky 
aj na základe písomnej žiadosti vedúceho, ktorý o jej vykonanie požiadal. V žiadosti je vedúci 
povinný uviesť dôvody na zastavenie bezpečnostnej previerky. 

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 
stupňa utajenia 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 § 41 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami zaniká  

a) zánikom platnosti osvedčenia,  
b) skončením výkonu funkcie,  
c) skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo 

splnením zmluvného záväzku,  
d) zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 do doby ukončenia preskúmania rozhodnutia 

úradu podľa § 30,  
e) zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,  
f) skončením povinnej vojenskej služby alebo  
g) vyhlásením za mŕtveho.  



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

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, 
ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane 
služobného pomeru. 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona 
obsahuje najmä 

a) funkciu, 
b) stupeň utajenia. 

Podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca ustanovuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke 1 

Vedúci vo svojich podmienkach určuje funkcie s uvedením stupňa utajenia, pri ktorých 
výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Správca 
informačného systému je bezpečnostný zamestnanec, ktorého vedúci poveril vykonávaním úloh 
na úseku bezpečnosti technických prostriedkov, pričom rozsah úloh je vymedzený vyhláškou č. 
339/2004 Z. z., ako aj smernicou o používaní technického prostriedku, ktorej vypracovanie je 
povinný vedúci zabezpečiť. Predpokladom vykonávania funkcie bezpečnostného zamestnanca 
je platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (osvedčenie) 
a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. V prípade, ak 
zamestnancovi zanikla platnosť osvedčenia, nespĺňa jeden z predpokladov na vykonávanie 
funkcie bezpečnostného zamestnanca.  

Zánikom platnosti osvedčenia zaniká aj určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami. V tomto prípade vedúci vyhotoví záznam o zániku určenia a urobí opatrenia na 
ich ochranu; zároveň je povinný do 30 dní od zániku určenia informovať úrad. 

K otázke 2 

Platná právna úprava neustanovuje časové obmedzenie platnosti potvrdenia o absolvovaní 
skúšky bezpečnostného zamestnanca, rovnako neupravuje skutočnosti, ktoré by boli dôvodom 
zániku platnosti potvrdenia úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca alebo 
dôvodom jeho zrušenia (napr. v prípade zániku platnosti osvedčenia).  

K otázke 3 

Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke v zákonných lehotách v závislosti od 
stupňa jej vykonania. V prípade bezpečnostnej previerky na stupeň utajenia Dôverné je úrad 
povinný rozhodnúť do troch mesiacov od začatia konania. Ak nemožno rozhodnúť v tejto lehote, 
môže ju úrad predĺžiť najviac o tri mesiace; o jej predĺžení je povinný upovedomiť navrhovanú 
osobu a vedúceho. 

Platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností neustanovuje lehotu 
na predloženie osobného a bezpečnostného dotazníka. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že 
navrhovaná osoba predkladá podkladové materiály na bezpečnostnú previerku (osobný 
dotazník, životopis, písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a s  vykonaním bezpečnostnej previerky) vedúcemu, ktorý k nim pripojí vyhodnotenie 
a následne podkladové materiály predloží orgánu oprávnenému vykonať bezpečnostnú 
previerku.  



V prípadoch, kedy uplynie doba platnosti osvedčenia a „nová“ bezpečnostná previerka ešte 
nie je vykonaná, je potrebné zasielať žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky 
s dostatočným predstihom, ktorým nie je iba lehota na rozhodnutie (v danom prípade 3 
mesiace), ale je potrebné prihliadať aj na možné prerušenie konania (napr. ak má žiadosť alebo 
podkladové materiály nedostatky), prípadne aj na predĺženie lehoty na rozhodnutie.  

Odporúčanie k podávaniu ďalšej žiadosti je zverejnené na webovom sídle úradu. 

K otázke 4 

Platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností neustanovuje predpoklady, 
podľa ktorých by zánikom platnosti osvedčenia dochádzalo ku skončeniu pracovného pomeru. 
Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom upravujú osobitné predpisy 
a úrad z hľadiska pôsobnosti zverenej zákonom nie je oprávnený sa k týmto vzťahom vyjadrovať.  

K otázke 5 

Dôvody zastavenia bezpečnostnej previerky taxatívne ustanovuje zákon č. 215/2004 Z. z. 
v  §  24. Jedným z dôvodov jej zastavenia je aj na základe písomnej žiadosti vedúceho, ktorý o jej 
vykonanie požiadal. V žiadosti je vedúci povinný uviesť dôvody na zastavenie bezpečnostnej 
previerky. Ak sa začala vykonávať bezpečnostná previerka a vedúci oznámil úradu skončenie 
pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom, úrad bezpečnostnú previerku zastaví 
a upovedomí o tejto skutočnosti navrhovanú osobu a vedúceho. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

https://www.nbu.gov.sk/odporucanie-k-podavaniu-dalsej-ziadosti-ovykonanie-bezpecnostnej-previerky/index.html

