
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Okresným súdom som bol rozsudkom v Mene Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) 
odsúdený v odňatí osobnej slobody v trvaní 7 rokov väzenia nepodmienečne so zaradením 
s minimálnym stupňom stráženia v spojení uznesením Krajského súdu za trestný čin Zločin 
„sexuálne násilie“ podľa § 200 ods. 1,2 písm. b) Tr. Zákona so súbehom Zločin „vydieranie“ podľa 
§ 189 ods. 1,2 písm. b) c) Tr. zákona. 

Skutok ktorý sa mi kládol za vinu a bol som za tieto opisované skutky odsúdený ako som to 
vyššie uviedol, som sa nikdy nedopustil ani v jednom bode obžaloby. Odo dňa kedy bolo voči 
mojej osobe vznesené obvinenie, za tieto nepravdivé obvinenie, sa márne bránim, že sa skutok, 
ktorý sa mi kládol za vinu nikdy nestal, že sa viac menej jednalo o úmyselné krivé obvinenie zo 
strany mojej ex družky za neveru, tak sa s osobitného motívu pomsty smerom k mojej osoby ma 
krivo obvinila, spoločne s údajným poškodeným. 

Využil som všetky možnosti, ktoré mi zákon Litery SR umožňuje, ale s nulovou hodnotou. 
S tohto dôvodu Vás žiadam o absolvovanie bezpečnostnej previerky, s prihliadnutím aj na 
ustanovenie § 34 Tr. Poriadku v spojení § 119 Tr. poriadku a rovnako poukazujúc na Ústavu SR 
a to čl. 12 Ústavy SR v spojení s čl. 47 Ústavy SR, s ktorej vyplýva, že občania SR máme rovnaké 
práva a povinnosti voči SR, aby som mohol dokázať prezumpciu neviny. S mojej strany sa nikdy 
nejednalo o trestný čin, jednalo sa o neveru, nič viac nič menej.  

Nakoľko sa jednalo od počiatku trestného stíhania na moju osobu zo strany orgánov činných 
v trestnom konaní (ďalej len „OČTK) o nesprávny a hlavne nezákonný úradný postup, ktorý konali 
porušovaním hrubým spôsobom zákon a odporujúcim aj dobrým mravom v zmysle OČTK, a som 
si istý, že sa s ich strany viac menej konalo o korupčné jednanie, nakoľko kryli trestnú činnosť 
poškodeného, ktorý sa v prítomnosti rovnakého vyšetrovateľa ktorý viedol vyšetrovanie a to sa 
priznal poškodený, že sa dopustil trestného činu a to Zločinu „sexuálne zneužitie“ podľa § 201 Tr. 
zákona so súbehom podľa § 211 Tr. Zákona, ktoré vyšlo najavo v prípravnom konaní 
a v skrátenom vyšetrovaní a on ako vyšetrovateľ zatajil tieto významné okolnosti a skutočnosti 
v môj prospech, čím konal úmyselne v rozpore so zákonom v zmysle OČTK.  

Z tohto dôvodu žiadam Národný bezpečnostný úrad, aby mi umožnil bezpečnostnú 
previerku, aby bolo odhalené a objasnené nielen moja nevina, ale aj prečo OČTK konali 
protizákonne, keď musia striktne dodržiavať zákon, ako aj zákonný úradný postup v zmysle OČTK. 
Verím, že už samotný názov Vašej inštitúcie Národný bezpečnostný úrad, Vám bude záležať na 
tom, aby boli odhalený v radoch orgánov verejnej štátnej moci skorumpovaný vyšetrovatelia, 
okresná prokuratúra a sudcovia okresného súdu, ktorý označili tieto sexuálne zneužitie len 13 
ročného chlapca a dvoch dievčat nedovršujúcim 15 rokov života za detskú hru, i keď obete boli 
v skutočnosti deťmi, ale páchateľ bol dospelá osoba 26-27 rokov, ako v 3-och prípadoch zneužil 
sexuálne 3 deti. 

Ste zodpovedný za to, aby nedochádzalo v radoch orgánov verejnej moci zneužívaniu 
právomoci verejných činiteľov, aby kupčili ľudskými bytosťami ako nejakým dobytkom. Je to 
neprípustné aby v rovnoprávnom a demokratickom štáte, akým je nepochybne aj SR 
považovaná, aby štátny zamestnanci šikanovali svojich občanov, vystavovali neoprávnené osoby 
so štátnym občianstvom SR extrémnemu psychickému utrpeniu ako to urobili mojej osobe. 
Verím, že v SR je stále v radoch orgánov verejnej moci dostatok slušných ľudí, ktorí konečne 
zasiahnu a jednou z možností je aj prístup mojej osoby k bezpečnostnej previerke, aby som 
nemusel žobrať o pomoc Európsku úniu s ktorou je SR súčasťou. Za kladné vybavenie mojej 
žiadosti Vám vopred ďakujem.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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. 



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. 

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 § 6 ods. 4 zákona personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, 
určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami. 

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. 2 písm. d) zákona vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu 
oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona vedúci zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. 
stupňa.  

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona 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 § 10 ods. 1 zákona oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené môže vzniknúť, ak tento zákon 
neustanovuje inak, iba navrhovanej osobe, ktorá  

a) je občanom Slovenskej republiky, 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) dovŕšila ustanovený vek, 
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s 
vykonaním bezpečnostnej previerky,  
e) je bezúhonná, 
f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, 
g) je bezpečnostne spoľahlivá, 
h) má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné,  
i) je na to určená, 
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti. 

Podľa § 15 ods. 1 zákona bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa 
predpoklady uvedené v § 10 ods. 1 na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona 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,  
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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 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 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 ods. 1 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. 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú 
službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri náležitom zisťovaní páchateľov 
trestných činov pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb 
upravuje Trestný poriadok. Do pôsobnosti úradu vymedzenej zákonom nepatrí posudzovanie 
zákonnosti postupu týchto orgánov v trestnom konaní, preto sa vyjadrujeme výlučne 
k pôsobnosti úradu v oblasti ochrany utajovaných skutočností.  

Účelom zákona je verejný záujem na ochrane utajovaných skutočností, ktorý sa dosahuje 
opatreniami a prostriedkami, ktoré majú preventívny charakter. Ich cieľom je zabrániť vzniku 
ujmy na záujmoch Slovenskej republiky neoprávnenou manipuláciou s utajovanými 
skutočnosťami. Prístup k utajovaným skutočnostiam nie je nárokom, ktorý patrí všetkým, ale 
naopak výnimkou udelenou iba niektorým. Štát umožňuje prístup k utajovaným skutočnostiam 
iba obmedzenému okruhu osôb, na ktoré však kladie určité požiadavky. 

Ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť vedúci, ktorý vo svojej pôsobnosti 
určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami a v oblasti personálnej bezpečnosti rozhoduje o výbere osôb, ktoré sa môžu 
v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Medze určujúce rozsah 
oprávnenia sú dané najmä rozsahom určeným vedúcim, výkonom zastávanej funkcie, potrebou 
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konania pred štátnym orgánom a potrebou plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná.  

Bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik 
oprávnenia. Bezpečnostnú previerku I. stupňa vykonáva vedúci; o vykonanie bezpečnostnej 
previerky II., III. a IV. stupňa žiada vedúci úrad. Podkladové materiály na bezpečnostnú previerku 
tvoria materiály predkladané navrhovanou osobou a informácie vyžiadané úradom od subjektov 
taxatívne uvedených v zákone. Navrhovaná osoba predkladá podkladové materiály vedúcemu, 
pričom v dotazníkoch je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Vedúci následne podkladové 
materiály predloží úradu a pripojí k nim vyhodnotenie podkladových materiálov. 

Informácie týkajúce sa bezpečnostných previerok sú zverejnené aj na webovom sídle úradu. 

Ústavná zásada vyjadrená v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zaväzuje úrad, aby pri 
uplatňovaní pôsobnosti, ktorá mu bola zverená v oblasti ochrany utajovaných skutočností, konal 
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Platná 
právna úprava neumožňuje fyzickej osobe požiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky. 
Toto oprávnenie má iba vedúci (alebo vedúcim poverený bezpečnostný zamestnanec), ktorý vo 
svojej pôsobnosti zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností a iba on rozhoduje, ktorým 
osobám umožní prístup k utajovaným skutočnostiam. 

Vašej žiadosti o absolvovanie bezpečnostnej previerky nie je možné z dôvodu zákonnej 
prekážky vyhovieť. 

 

IV. POUČENIE 

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

 

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

