
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujem si obrátiť sa na Vás ohľadom informácií k vydaniu tzv. lustračného osvedčenia 
(v zmysle už v súčasnosti neplatného zákona č. 451/1991 Zb.). Som si vedomý, že na Slovensku 
sa takéto osvedčenie nevydáva od decembra 1996 (keď bol predmetný zákon zrušený). 
V súvislosti s daným osvedčením by som Vás však poprosil o nasledujúce informácie: 

1. Vedeli by ste mi prosím poradiť ako postupovať v prípade, že som občanom SR, ktorý 
sa hlási na jednu z pozícií podľa tohto zákona? Išlo by o pozíciu v súčasnosti stále platného 
Českého ekvivalentu zrušeného zákona, t. j. zákona č. 451/1991 Sb. V zmysle toho zákona sa mi 
pri výberovom konaní ukladá takáto lustračná povinnosť. Preto by ma zaujímalo ako postupovať 
keď som osobou so slovenským štátnym občianstvom, ktorá sa prihlasuje na výberové konanie 
na jednu z pozícií spomínanú v uvedenom zákone, pričom náležitosťou prihlášky je takéto 
lustračné osvedčenie.  

2. Ak mi takéto osvedčenie nie je možné vydať, mohol by som vás poprosiť o oficiálne 
potvrdenie k nemožnosti vydania osvedčenia? Konkrétne by som potreboval potvrdenie, že 
takého osvedčenie mi nie je v súčasnosti v podmienkach SR možné vydať. Za Vašu odpoveď Vám 
vopred ďakujem.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu 
utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 

Podľa § 17 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) bezpečnostné previerky 
okrem bezpečnostných previerok podľa § 18 vykonáva úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., 
III. a IV. stupňa. 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 
navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto 
písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osvedčenie. 

 
Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe 

ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu 
utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 
Činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností upravuje zákon č. 215/2004 Z. z., ktorého 
predmetom je úprava podmienok na ochranu utajovaných skutočností, práv a povinností 
právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane, vymedzenie pôsobnosti Národného 
bezpečnostného úradu a pôsobnosti ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným 
skutočnostiam a ustanovenie zodpovednosti za porušenie povinností ustanovených týmto 
zákonom.  

Národný bezpečnostný úrad podľa zákona č. 215/2004 Z. z. vykonáva bezpečnostné 
previerky fyzických osôb, ak sa tieto osoby majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Ak 
fyzická osoba spĺňa zákonom č. 215/2004 Z. z. ustanovené predpoklady, Národný bezpečnostný 
úrad vydá podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. fyzickej osobe osvedčenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia. 



Národný bezpečnostný úrad podľa zákona č. 215/2004 Z. z. v rámci svojej pôsobnosti tzv. 
lustračné osvedčenia nevydáva. 

Podľa platnej právnej úpravy Českej republiky tzv. lustračné osvedčenie vydáva 
Ministerstvo vnútra Českej republiky podľa zákona č. 451/1991 Sb., ktorým sa ustanovujú 
niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, na základe 
žiadosti občana Českej republiky (vzťahuje sa teda len na českých občanov).  

Uvedený zákon bol platný na území Slovenskej republiky do 31. decembra 1996, a teda 
tzv. lustračné osvedčenia sa v Slovenskej republike nevydávajú. 

V tejto súvislosti Vám odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o usmernenie, prípadne danú 
situáciu konzultovať s inštitúciou, ktorá od Vás lustračné osvedčenie vyžaduje. 

 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


