
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať na bezpečnostnú previerku, ktorú poskytujete pre 

fyzické osoby pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ. Som študentkou 

2.  ročníka magisterského štúdia v obore medzinárodná bezpečnosť, a bola som prijatá na stáž 

do  NATO. Podmienkou prijatia je mať bezpečnostnú previerku ("NATO Security Clearance"), 

a  potrebovala by som ju čo najskôr. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo treba robiť a na koho sa treba 

obrátiť?“ 

 

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 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 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 § 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 písm. a) zákona materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len „podkladový 

materiál“), 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, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 

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. 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 § 24 ods. 1 zákona bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti 

a podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 úradu. 

 

Podľa § 60 ods. 7 zákona úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej osoby, ktorá sa má 

oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydáva certifikát o bezpečnostnej previerke tejto osoby; 

na  vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 33.  

 

Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z.  

o personálnej bezpečnosti vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z Vašej žiadosti nie je jednoznačné, o akú stáž v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy ide a ani 

to, akým spôsobom ste boli na uvedenú stáž prijatá.  

Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že bezpečnostnú previerku fyzickej osoby vykonáva úrad 

na  základe žiadosti vedúceho.  

Z Vašej žiadosti vyplýva, že ste študentkou, a preto o vykonanie bezpečnostnej previerky na Vás 

ako  navrhovanú osobu môže požiadať: 

 vedúci vysokej školy v prípade, ak ste sa na stáž prihlásili prostredníctvom školy, 

 vedúci orgánu štátnej správy, ak ste sa na stáž prihlásili prostredníctvom inštitúcie 

v Slovenskej republike,  

 priamo inštitúcia Severoatlantickej zmluvy, v ktorej máte stáž vykonať, alebo 

 ak nie je možné uplatniť ani jeden z vyššie uvedených postupov, požiada 

o  vykonanie bezpečnostnej previerky na Vás ako navrhovanú osobu úrad.  

 

Vzhľadom na skutočnosti uvádzané vo Vašej žiadosti uvádzame postup, ktorý je potrebné uplatniť 

pri  vykonávaní bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa:  

 

Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti a podkladových 

materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 zákona úradu. 

 



Navrhovaná osoba predkladá vedúcemu podkladové materiály, a to: 

 vyplnený osobný a bezpečnostný dotazník osoby, 

 životopis, 

 písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 

a s vykonaním bezpečnostnej previerky. 

 

Navrhovaná osoba je povinná v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise a bezpečnostnom 

dotazníku osoby uvádzať úplné a pravdivé údaje. Navrhovaná osoba predkladá bezpečnostný dotazník 

vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej obsahom.  

 

Vedúci následne predloží úradu podkladové materiály predložené navrhovanou osobou a pripojí k nim 

vyhodnotenie podkladových materiálov.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na vykonanie Vašej stáže je potrebné, aby bol vydaný certifikát 

o  bezpečnostnej previerke fyzickej osoby, vedúci súčasne požiada úrad o vydanie certifikátu. Vzor 

žiadosti o vydanie certifikátu je zverejnený na webovom sídle úradu.  

 

Bližšie informácie o bezpečnostných previerkach fyzických osôb môžete nájsť na webovom sídle úradu.  

 

Bližšie informácie o certifikátoch EÚ a NATO môžete nájsť na webovom sídle úradu.  

 

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný výklad 

citovaného zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/osobny-a-bezpecnostny-dotaznik.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/suhlas-s-oboznamovanim.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/ziadost-certifikat-nato-eu-fo.pdf
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/certifikaty-eu-a-nato/index.html

