
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...Vedeli by ste mi poradiť kam adresovať pripadne otázky ohľadne trvania 
bezpečnostných previerok? Snažila som sa nájsť relevantne emailové adresy na oficiálnej stránke 
NBU avšak žiadne z uvedených adries nenaznačuje, že sa zaoberá danou problematikou.“ 

 
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 § 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 § 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 § 24 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 27 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 
previerke 

a) II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania, 
b) III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania, 
c) IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania. 

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak nemožno vzhľadom na povahu veci 
rozhodnúť v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení 
lehoty s uvedením dôvodov je úrad povinný upovedomiť navrhovanú osobu a vedúceho, ktorý  
o vykonanie previerky požiadal.  

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190101.html#paragraf-10.odsek-1
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190412.html#paragraf-16.odsek-1.pismeno-a
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190412.html#paragraf-16.odsek-1.pismeno-a


Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ak má žiadosť alebo podkladové materiály 
podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 nedostatky, pre ktoré nemožno začať bezpečnostnú 
previerku, vyzve úrad navrhovanú osobu, aby ich v určenej lehote odstránila; súčasne ju poučí, 
že v prípade neodstránenia nedostatkov zastaví bezpečnostnú previerku.  

Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku preruší, ak bola 
navrhovaná osoba vyzvaná na odstránenie nedostatkov podľa odseku 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 § 45 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad 
zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46.  

Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva 
úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu.  

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

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 
previerke 

a) pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov po podaní žiadosti, 
b) pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 

Podľa § 51 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak nemožno vzhľadom na povahu veci 
rozhodnúť v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení 
lehoty s uvedením dôvodov je úrad povinný upovedomiť podnikateľa.  

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.“). 

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.“). 

 
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 v oboch prípadoch žiada „vedúci“ (štatutárny 
orgán) a bezpečnostná previerka sa začína dňom doručenia žiadosti úradu. 

Lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke fyzických osôb zákon č. 215/2004 Z. z.  
explicitne stanovil  v § 27 a lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke podnikateľov sú 
určené v § 51. 

Ak úrad nemôže vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ich 
predĺžiť najviac o tri mesiace.   

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190412.html#paragraf-16.odsek-1.pismeno-a
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190101.html#paragraf-46


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. 

V prípade, ak by ste v uvedených zdrojoch nenašli odpoveď na Vašu otázku, môžete sa na 
nás obrátiť prostredníctvom mailového kontaktu podatelna@nbu.gov.sk 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/personalna-bezpecnost/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/priemyselna-bezpecnost/index.html
mailto:podatelna@nbu.gov.sk

