
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... bezpečnostná previerka sa vzťahuje iba na konkrétnu fyzickú osobu alebo je možné ju 
rozšíriť na celú spoločnosť?...“ 

 
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 § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnenou osobou právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení 
súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona (ďalej 
len „podnikateľ“) na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u 
nej vznikli.  

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. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. 

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 § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 10 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady  
na vznik oprávnenia podľa odseku 1 po celú dobu platnosti osvedčenia podľa § 28 alebo určenia 
podľa § 31.  

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

Podľa § 15 ods. 2 sa podľa stupňa utajenia vykonáva 
a) bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené, 

b) bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné, 

c) bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné, 

d) bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné 

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 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 § 16 ods. 3 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. 2 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.  

Podľa § 43 zákona č. 215/2004 Z. z. ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán 
požiada podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť 
utajovanú skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi (ďalej len „postúpenie utajovanej 
skutočnosti“), je podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť  
zo štátneho orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti, iba na základe zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať  
s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad 
zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46.  
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Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva 
úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu.  

Podľa § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.  žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti obsahuje 

a) písomné odôvodnenie žiadosti, 
b) stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané, 
c) bezpečnostný projekt podnikateľa, 
d) vyplnený bezpečnostný dotazník podnikateľa podľa prílohy č. 4,  
e) doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom 

                dotazníku podnikateľa,  
f) žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia 

               Dôverné alebo vyšší stupeň.  

Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.  bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína 
dňom doručenia žiadosti podľa odseku 3.  

Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z.  potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je  

a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
b) ekonomicky stabilný, 
c) bezpečnostne spoľahlivý, 
d) bezúhonný. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o bezpečnostnom projekte 
podnikateľa upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o 
priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 
301/2013 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom 
webovom sídle.  

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný dotazník podnikateľa sa 
predkladá na tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle.  

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň sa k žiadosti o vydanie 
potvrdenia nepripája, ak táto osoba má platné osvedčenie podľa § 26 ods. 1 zákona príslušného 
stupňa alebo sa jej vykonáva bezpečnostná previerka príslušného stupňa; v takom prípade sa 
uvedie číslo a dátum vydania osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo meno, priezvisko a 
rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná previerka príslušného stupňa už prebieha.  

Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. za určenie stupňa utajenia v žiadosti o vydanie 
potvrdenia sa považuje určenie 

a) stupňa utajenia na postúpenie utajovanej skutočnosti v rozsahu podľa § 1 ods. 1  
                 písm. a) a b),  

b) stupňa utajenia na vytváranie utajovanej skutočnosti. 

Podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. stupeň utajenia a určenie typu prístupu podľa 
odseku 4, na ktoré sa potvrdenie žiada, sa uvádza v žiadosti o vydanie potvrdenia v súlade s 
odôvodnením potreby prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a s prihliadnutím na 
analýzu rizík ohrozujúcich zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ku ktorým žiada 
podnikateľ vo svojich podmienkach prístup.  
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Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. stupeň utajenia na postúpenie utajovanej 
skutočnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a) musí byť rovnaký alebo vyšší ako stupeň utajenia na 
postúpenie utajovanej skutočnosti podľa § 1 ods. 1 písm. b) alebo na vytváranie utajovanej 
skutočnosti.  

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná 
previerka fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom podnikateľa alebo jeho členom, 
vykonávať, musí byť rovnaký alebo vyšší ako pre stupeň utajenia postúpenia utajovanej 
skutočnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a) uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia.  

Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia nemožno podať, 
ak predchádzajúca bezpečnostná previerka podnikateľa ešte nebola právoplatne ukončená. 

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 nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom 
podľa osobitného predpisu, 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. 

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva 
bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná 
previerka ešte nebola právoplatne ukončená alebo zastavená.  

Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. vzor bezpečnostného dotazníka osoby podľa 
prílohy č. 3 zákona a vzor žiadosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu žiadosť uvádzame, že zákon č. 215/2004 Z. z. upravuje 
bezpečnostné previerky navrhovaných osôb (fyzické osoby) a podnikateľov (právnické osoby).  
O vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa môže úrad 
požiadať vedúci v zmysle ustanovení citovaných v časti „II. Aplikované právne predpisy“.  

Požiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. 
stupňa v podmienkach podnikateľa môže podnikateľ, ktorý je držiteľom potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa alebo súčasne so žiadosťou o vykonanie bezpečnostnej 
previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa požiada o vykonanie bezpečnostnej 
previerky podnikateľa.    

Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
(vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa) je aj žiadosť o vykonanie bezpečnostnej 
previerky všetkých členov štatutárneho orgánu podnikateľa a to na stupeň utajenia Dôverné 
alebo vyšší. Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň 
utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň sa k žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti nepripája, ak táto osoba má platné osvedčenie príslušného stupňa alebo sa jej 
vykonáva bezpečnostná previerka príslušného stupňa. V tomto prípade sa uvedie číslo a dátum 
vydania osvedčenia alebo meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná 
previerka príslušného stupňa už prebieha.  
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 Vzory tlačív a bližšie informácie k vykonaniu bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby 
pre stupeň utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Vzory tlačív a bližšie informácie k bezpečnostným previerkam podnikateľa sú zverejnené 
na webovom sídle úradu. 

Odborné stanoviská, ktoré úrad poskytol vo vzťahu k personálnej bezpečnosti a 
k priemyselnej bezpečnosti sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

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