
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Som momentálne v kontakte s jednou španielskou firmou, ktorá by ma rada zamestnala 
v NATO na jednom z ich projektov. Táto firma, aby ma tam v NATO mohla zamestnať, vyžaduje 
odo mňa, aby som podstúpil NATO SECRET Security Clearance check. Prosím Vás, môžete mi 
poskytnúť inštrukcie a potrebné informácie na to, aby som mohol prejsť/podstúpiť tento proces?“ 

 
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 č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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 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. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej 
previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa  
s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len 
„podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje inak, sú 

a) 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, 

b) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, 

c) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších 
štátnych orgánov a iných právnických osôb, týkajúce sa navrhovanej osoby, 

d) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných  
v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo 
Vojenským spravodajstvom, 

e) informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, 

f) informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou 
službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom 
navrhovaná osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík. 

  



Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. Ak ide o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba bezpečnostný 
dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej obsahom. 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 

Podrobnosti o personálnej bezpečnosti upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa (ďalej len „žiadosť“) nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý 
je podnikateľom podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnikateľ“), zároveň nepožiadal  
o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. alebo 
nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona  
č. 215/2004 Z. z. 

Medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom je v súčasnosti uzatvorená Dohoda 
medzi vládou Slovenskej republiky a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných 
skutočností z 01. 01. 2010, uverejnená pod č. 52/2009 Z. z. (ďalej len „Dohoda so Španielskom“). 

Podľa článku 5 ods. 1 písm. b) Dohody so Španielskom prístup k utajovaným skutočnostiam je 
obmedzený na princípe „need-to-know“ na osoby poverené príslušnými bezpečnostnými 
orgánmi, ktoré potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam na plnenie svojich povinností, 
pričom majú previerku  personálnej bezpečnosti rovnakého alebo vyššieho stupňa ako stupeň 
utajenia utajovaných skutočností, o prístup ku ktorým ide. 

Podľa článku 7 ods. 1 Dohody so Španielskom Príslušné bezpečnostné orgány zmluvných 
strán, berúc do úvahy svoj vnútroštátny právny poriadok na žiadosť spolupracujú pri 
previerkovom procese svojich občanov žijúcich alebo právnických osôb sídliacich na území druhej 
zmluvnej strany, predchádzajúcom rozhodnutiu o previerke personálnej bezpečnosti alebo 
previerke priemyselnej bezpečnosti. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE  

    V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami platnej právnej úpravy na úseku ochrany 
utajovaných skutočností Vám odporúčame opísanú situáciu riešiť jedným z nasledujúcich 
spôsobov: 

1) V prípade, ak budete v pracovnom pomere s predmetnou španielskou spoločnosťou: 

a) španielska spoločnosť požiada prostredníctvom príslušného orgánu Španielskeho 
kráľovstva Národný bezpečnostný úrad o uznanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
vydaného príslušným španielskym orgánom. Následne štatutárny orgán španielskej spoločnosti 
(pre účely zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci) požiada o vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej 
osoby II. až IV. stupňa úrad v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. Vydané 
osvedčenie bude v zmysle s Dohodou so Španielskom uznané v Španielskom kráľovstve 
a použiteľné na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami Slovenskej republiky 
a Španielskeho kráľovstva, alebo  



b) ak to umožňujú platné právne predpisy Španielskeho kráľovstva, španielska spoločnosť 
požiada o vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby priamo príslušný orgán Španielskeho 
kráľovstva. Následne úrad poskytne na základe žiadosti španielskeho bezpečnostného orgánu 
súčinnosť v zmysle medzinárodnej zmluvy.  

2) Ak budete pre španielsku spoločnosť, vykonávať činnosti na základe živnosti, v takom 
prípade je možné postupovať spôsobom, kedy by ste si ako fyzická osoba podnikateľ (živnostník) 
požiadali úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Po vydaní potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vedúci (v uvedenom prípade vy ako živnostník) požiada 
úrad o vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti a certifikátu fyzickej osoby 
príslušného stupňa utajenia. Súčasne je možné taktiež požiadať aj o vydanie certifikátu NATO. 
Vzory tlačív a bližšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html

