
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Chcem sa informovať, či je v súvislosti s platnou bezpečnostnou previerkou fyzickej osoby 

potrebné  Národnému bezpečnostnému úradu zmenu adresy trvalého a prechodného bydliska. Ak 
áno, akou formou je to potrebné vykonať?“ 

 
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 § 2 písm. f) zákona je na účely tohto zákona oprávnenou osobou právnická osoba alebo 

fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. 

 
Podľa § 8 ods. 1 zákona 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. 1 písm. k) zákona vedúci oznamuje úradu zmenu rozsahu oboznamovania sa 

s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena a priezviska, 
rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, ako aj iné skutočnosti, 
o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1. 

 
Podľa § 18 ods. 1 zákona Slovenská informačná služba vykonáva bezpečnostné previerky 

všetkých stupňov, ak navrhovaná osoba je vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe jej 
príslušníkom, zamestnancom alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru. 

 
Podľa § 18 ods. 1 zákona Vojenské spravodajstvo vykonáva bezpečnostné previerky všetkých 

stupňov, ak navrhovaná osoba je vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu jeho príslušníkom, 
zamestnancom alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru. 

 
Podľa § 18 ods. 1 zákona Policajný zbor vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, 

ak je navrhovaná osoba príslušníkom Policajného zboru alebo jeho zamestnancom, alebo 
uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu 
vrátane služobného pomeru a plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva. 

 
Podľa § 31 ods. 1 zákona určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami 
určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude 
osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. Súčasťou určenia je aj 
oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov 



za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

 
Podľa § 38 písm. d) zákona oprávnená osoba je povinná oznámiť neodkladne vedúcemu 

zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti. 
 
Podľa § 6 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 

bezpečnosti pri oznamovaní zmien podľa § 38 písm. d) zákona sa predkladá k nahliadnutiu aj 
verejná listina osvedčujúca oznamované zmeny. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Vychádzajúc z ustanovení právnych predpisov uvedených v časti II „Aplikované právne 

predpisy“ uvádzame, že oprávnená osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ktorej takéto oprávnenie vzniklo priamo zo zákona je povinná okrem iného 
oznámiť vedúcemu zmenu adresy trvalého a prechodného bydliska a predložiť verejnú listinu 
osvedčujúcu takúto zmenu. Vedúci je následne povinný oznámiť predmetnú zmenu úradu alebo 
Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru vo vzťahu 
k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona. Spôsob 
takéhoto oznámenia právny predpis neustanovuje, no odporúčame ho vykonať preukázateľným 
spôsobom tak, aby existoval o ňom doklad.  

 
Ak fyzickej osobe bolo vydané osvedčenie o vykonaní bezpečnostnej previerky, ale táto osoba 

nebola určená vedúcim na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (nepodpísala záznam 
o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti, tzn. nie je oprávnenou osobou) oznamovacia povinnosť 
uvedená v predchádzajúcom odseku sa na takúto osobu nevzťahuje.  

 
Na doplnenie uvádzame, že osvedčenie vydané podľa § 26 ods. 1 zákona nestráca platnosť 

zmenou adresy trvalého alebo prechodného bydliska. 
 
IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  
  

 

 


