
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti s prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) konkrétne článkom LXIII uvedeného zákona, si Vás 
dovoľujem požiadať o poskytnutie metodickej pomoci pre oblasť vykonávania bezpečnostných 
previerok I, II, III a IV stupňa.  

V uvedenom prípade sa jedná o doplnenie § 12 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadam Vás o metodické 
usmernenie pri vykonávaní bezpečnostných previerok I. stupňa a osobitne pre vykonávanie 
previerok II, III a IV stupňa najmä ako postupovať pri zabezpečovaní výpisov a odpisov z registra 
trestov. Predpokladám, že pri vykonávaní bezpečnostných previerkach II, III, a IV. stupňa si odpis 
z registra trestov bude zabezpečovať NBÚ ako oprávnený orgán v zmysle zákona o registri 
trestov. Pri previerkach I. stupňa je možné použiť výpis z registra trestov z informačného systému 
verejnej správy alebo vedúci organizácie podáva žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov na 
Generálnu prokuratúru SR?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a 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 § 12 ods. 3 zákona pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba 
preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov. Pri bezpečnostnej previerke II., III. a IV. 
stupňa sa bezúhonnosť navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov. Na účel 
preukázania bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I., II., III. a IV. stupňa poskytne fyzická 
osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov. Údaje 
podľa tretej vety vedúci bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z 
registra trestov alebo odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú 
službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného 
predpisu. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona materiály na bezpečnostnú previerku, 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. 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 § 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 § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej 
činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch 
verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu 
navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov 
z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú 
použiteľné na právne účely. 

Podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona proti byrokracii informačným systémom verejnej správy 
na účely tohto zákona je register trestov. 

Podľa § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii ak z technických dôvodov nie je možné získať 
údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov 
bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať 
osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej 
podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to 
neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 330/2007 Z. z.“) žiadosť o výpis z registra trestov musí 
obsahovať ak ide o fyzickú osobu 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 
mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 
osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

3. štátne občianstvo, 
4. pohlavie, 
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

Podľa § 12 ods. 1 druhá veta zákona č. 330/2007 Z. z. výpis z registra trestov sa vydá aj na 
žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak 
to ustanovuje osobitný zákon.  

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z. žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov uvedených 
v § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a 
účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje; správnosť v nej uvedených údajov musí byť 
overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej 
moci alebo štatutárnym zástupcom iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie podľa odseku 1. 

Podľa § 13 ods. 3 zákona č. 330/2007 Z. z. odpis registra trestov generálna prokuratúra 
vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby 
uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený účel. 

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z. na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu 
podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva 

a) útvaru Policajného zboru,  
b) Národnému bezpečnostnému úradu,  
c) Slovenskej informačnej službe a 
d) Vojenskému spravodajstvu.  

III. METODICKÉ USMERNENIE 



Zákonom proti byrokracii boli okrem iných zákonov zmenené a doplnené aj ustanovenia 
zákona týkajúce sa preukazovania bezúhonnosti fyzických osôb a právnických osôb 
(podnikateľov). Bezúhonnosť navrhovanej osoby, ako jeden z predpokladov na vznik oprávnenia 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami upravuje zákon v druhej časti. Pri vykonávaní 
bezpečnostnej previerky I. stupňa preukazuje navrhovaná osoba bezúhonnosť výpisom 
z registra trestov; v prípade bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa sa bezúhonnosť 
navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov. 

Na účely preukázania bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I. až IV. stupňa poskytne 
fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra 
trestov a vedúci tieto údaje bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna 
prokuratúra“) na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.  

O odpis registra trestov žiada orgán oprávnený vykonať bezpečnostnú previerku II. až IV. 
stupňa. Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov je oprávneným 
orgánom na vydanie odpisu registra trestov, okrem iných oprávnených orgánov (útvar 
Policajného zboru, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo), aj úrad. 

Vedúci si teda splní povinnosť vyplývajúcu z § 12 ods. 3 zákona tým, že bezodkladne zašle 
v elektronickej podobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
Náležitosti žiadosti o výpis z registra trestov upravuje zákon č. 330/2007 Z. z. Orgánu 
príslušnému vykonať bezpečnostnú previerku II. až IV. stupňa predloží vedúci podkladový 
materiál podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona a pripojí k nim vyhodnotenie podkladových 
materiálov. 

Z ustanovení zákona proti byrokracii vyplýva pre orgány verejnej moci povinnosť získavať 
a používať údaje z informačných systémov verejnej správy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie 
účelu, na ktorý sa poskytujú. V prípade informačného systému verejnej správy (registra trestov) 
táto povinnosť platí od 1.1.2019. O výpis z registra trestov môže orgán verejnej moci požiadať 
elektronickou službou (cez portál OverSi.gov.sk, integráciou na CSRÚ).  

Informácie k spôsobom žiadania o výpis z registra trestov sú zverejnené aj na ústrednom 
portáli verejnej správy www.slovensko.sk.  

IV. POUČENIE 

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

 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr

