
I. PREDMET ŽIADOSTI 

  „Po telefonickom kontakte s Vašou pracovníčkou som sa dozvedel,  že kópie takýchto 
dokumentov nevydávate - aj keď sú už staré. Mne by postačilo aspoň potvrdenie, že som ju  
od Vás dostal  k nejakému dátumu a stupňu prístupu k utajovaným skutočnostiam. Značne by mi 
to pomohlo v ďalšom mojom živote“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa článku 2 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky štátne 
orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy je Národný bezpečnostný úrad 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 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 § 26 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. osvedčenie podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa 
odseku 2 sa navrhovanej osobe písomne doručí do vlastných rúk.  

Podľa § 26 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúcemu, ktorý o vykonanie bezpečnostnej 
previerky požiadal, sa výsledok bezpečnostnej previerky oznámi písomne. 

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 
bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č.134/2016 Z. z.“) ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu 
platného osvedčenia alebo k zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, úrad  
na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné 
osvedčenie, s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Ak ide o žiadosť  
o vydanie osvedčenia z dôvodu poškodenia osvedčenia alebo zmeny údajov podľa odseku 1 
písm. c) prvého bodu, k žiadosti sa pripojí poškodené osvedčenie alebo osvedčenie  
s neaktuálnymi údajmi. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov Vám uvádzame, že úrad  
môže ako štátny orgán konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, 
ktorý ustanoví zákon.  

Úrad vydáva osvedčenie na základe žiadosti (vedúceho) o vykonanie bezpečnostnej 
previerky fyzickej osoby, u ktorej vznikla potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. 



Osvedčenie sa fyzickej osobe, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, písomne 
doručuje do vlastných rúk 

V prípade, ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu platného osvedčenia alebo zmene údajov, 
úrad na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné,  
s dobou platnosti, na aké bolo vydané pôvodné osvedčenie. 

Platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností 
neumožňujú úradu zasielať potvrdenia o už neplatnom osvedčení.  

 
IV. POUČENIE 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


