
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Týmto by som Vás chcela požiadať o vysvetlenie § 20 zákona 215/2004 z dôvodu 
rozdielneho výkladu v postupe pri vykonávaní bezpečnostných previerok I. stupňa. Je potrebné k 
BP I. stupňa „Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa“ a zároveň aj „Vyhodnotenie 
podkladových materiálov“? 

- §16 zákona 215/2004 rieši iba previerky II., III. a IV. stupňa 
- §1 vyhlášky 134/2016 opisuje „Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa“ 
- §7 vyhlášky 134/2016 obsahuje evidencia oprávnených osôb pre stupeň Vyhradené je iba 

„Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa“?“ 
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. 

 
Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona 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 § 16 ods. 2 zákona 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. 

 
Podľa § 16 ods. 3 zákona 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 § 20 zákona obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa je vyhodnotenie 

podkladových materiálov uvedených v § 16 ods. 1 písm. a) bodoch 1 až 4. 
 
Podľa § 31 ods. 2 zákona určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky na stupeň 

utajenie Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.  
 
Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 

o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška“) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. 
stupňa obsahuje najmä 

a) názov a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno 
a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, 

b) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu 
1. meno a priezvisko, 
2. rodné číslo, 

c) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona, 



d) skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona, 

e) záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona, 

f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala. 
 
Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky evidencia oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň 

utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje 
a) podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona, 
b) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom 

platného osvedčenia, 
c) kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti, 
d) kópiu záznamu o zániku určenia, 
e) ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostnú previerku I. stupňa vykonáva vedúci na základe predloženia podkladových 
materiálov navrhovanou osobou, ktorými sú vyplnený osobný dotazník osoby, životopis, výpis 
z registra trestov a písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a s vykonaním bezpečnostnej previerky. Pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa 
postupuje vedúci podľa zákona a vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti o vykonávaní 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. V aktuálnom osobnom dotazníku a v životopise je navrhovaná 
osoba povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Primárnou úlohou vedúceho pri vykonávaní 
bezpečnostnej previerky I. stupňa je posúdiť úplnosť a aktuálnosť podkladových materiálov 
predložených navrhovanou osobou a následne písomne vyhodnotiť bezpečnostnú previerku I. 
stupňa. Určenie navrhovanej osoby vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. 
stupňa.  

 
V kontexte Vašej otázky uvádzame, že vedúci vyhodnotí bezpečnostnú previerku I. stupňa 

a vo vyhodnotení uvedie najmä obsahové náležitosti podľa vyhlášky. V prípade, ak ide 
o bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa, vyhodnotenie podkladových materiálov spolu 
s podkladovými materiálmi predložených navrhovanou osobou, predkladá vedúci orgánu 
príslušnému na vykonanie bezpečnostnej previerky. Pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. 
stupňa uvedené nie je potrebné, keďže ju vykonáva sám vedúci.  

 
Jednou z povinností vedúceho na úseku ochrany utajovaných skutočností je aj vedenie 

evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie 
zaniklo. Evidencia musí obsahovať náležitosti podľa vyhlášky; okrem iných náležitostí sú 
súčasťou evidencie aj podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu 
zákona a vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom 
platného osvedčenia. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že toto usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad 
zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


