
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V nadväznosti na účinnosť zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii si Vás dovoľujeme 
požiadať o stanovisko a metodické usmernenie, ako zabezpečovať výpisy z registra trestov pri 
vykonávaní bezpečnostných previerok stupňa Vyhradené.  

Na základe oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) 
nám bol zriadený prístup do portálu oversi.gov.sk. Tento portál však nepovoľuje možnosť 
zaručenej konverzie (teda vytlačiť spolu z výpisom z registra trestov aj osvedčovaciu doložku). 
Ako sme sa informovali na ÚPVII, pre výkon orgánu verejnej moci nie je potrebný listinný výpis 
z registra trestov, ale informácia/údaj, ktorý si orgán verejnej moci dohľadá z dostupných 
informačných systémov verejnej správy. ÚPVII ďalej uvádza, že pre vlastnú potrebu 
zaznamenania dohľadania predmetného údaju je možné vytvoriť záznam pre spis, resp. žiadosť 
podaná prostredníctvom portálového riešenia je dohľadateľná v ktoromkoľvek čase (najmä pre 
účely auditu či súdneho konania). 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona výpis z registra trestov je jedným z podkladových 
materiálov na vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa. Preto si Vás dovoľujeme požiadať 
o stanovisko, ako zabezpečiť úplnosť podkladových materiálov na vykonanie bezpečnostnej 
previerky I. stupňa a zároveň neporušiť platný zákon proti byrokracii.“. 

 

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 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 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 č. 215/2004 Z. z. 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 č. 215/2004 Z. z. 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 § 17 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 2 zákona proti byrokracii štátny občan Slovenskej republiky, občan 
členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nie sú povinní dokladovať 
orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

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

Podľa § 1 ods. 4 zákona proti byrokracii povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje 
aj na služobný úrad a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme. 

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 § 12 ods. 1 druhá veta zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 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.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Zákonom proti byrokracii bol okrem iných zákonov zmenený a doplnený zákon 
č. 215/2004 Z. z. týkajúci sa preukazovania bezúhonnosti fyzických osôb a právnických osôb 
(podnikateľov) pri vykonávaní bezpečnostných previerok.  

Zo zákona proti byrokracii vyplýva pre orgány verejnej moci a subjekty uvedené v § 1 ods. 
4 cit. zákona (služobný úrad a zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme) 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. Zákon proti byrokracii zároveň ustanovuje 
výnimku, kedy je orgán verejnej moci oprávnený požiadať osobu o predloženie výpisu v listinnej 
podobe, a to v prípade, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy 
z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne. 

Materiály na bezpečnostnú previerku, ako aj preukazovanie bezúhonnosti navrhovaných 
osôb pri vykonávaní bezpečnostných previerok upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. v druhej časti. 
V kontexte Vašej otázky, obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa, ktorú vykonáva vedúci, je 
vyhodnotenie podkladových materiálov predložených navrhovanou osobou, t. j. vyplnený 
osobný dotazník osoby, životopis, 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 a písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 



a s vykonaním bezpečnostnej previerky. Tieto podkladové materiály, s výnimkou výpisu 
z registra trestov, predkladá navrhovaná osoba vedúcemu, pričom je povinná uvádzať úplné 
a pravdivé údaje. Na účely preukázania bezúhonnosti navrhovaná osoba od 1.1.2019 výpis 
z registra trestov nepredkladá, keďže tento je povinný zabezpečiť orgán verejnej moci (vedúci), 
avšak vedúcemu navrhovaná osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.). Vedúci následne splní povinnosť vyplývajúcu zo 
zákona č. 215/2004 Z. z. tým, že bezodkladne zašle v elektronickej podobe údaje fyzickej osoby 
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

O výpis z registra trestov môže orgán verejnej moci požiadať elektronickou službou. Zákon 
č. 215/2004 Z. z. neustanovuje konkrétny spôsob získavania údajov a výpisov z registra trestov 
(napr. prostredníctvom portálu OverSi.gov.sk, atď.). Konkrétne možnosti manipulovania 
s výpisom z registra trestov umožňuje daný portál.  

Ako je uvedené vyššie, zákonom proti byrokracii sa povinnosť získavať a používať údaje z 
informačného systému verejnej správy ustanovuje iba orgánom verejnej moci a ďalším 
subjektom vymedzeným zákonom proti byrokracii. Ak vedúci pri vykonávaní bezpečnostnej 
previerky I. stupňa nie je orgán verejnej moci (nie je Váš prípad), a teda nemá prístup do 
informačného systému verejnej správy, navrhovaná osoba v takomto prípade predkladá 
vedúcemu výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

Informácie a metodické usmernenie k získavaniu výpisov z registra trestov sú zverejnené 
aj na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a https://stopbyrokracii.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/faq/_zakon-proti-byrokracii-otazk#akomahttps://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr
https://stopbyrokracii.sk/usmernenie-c-1-k-ziadaniu-o-vypisy/

