
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som požiadať o metodické usmernenie, či je možné, aby podnikateľ s potvrdením 
o priemyselnej bezpečnosti mal súčasne zriadené osobitné pracovisko podľa § 9 zákona 
č. 215/2004 Z. z., na ktorou pracujú bezpečnostní zamestnanci a súčasne mal písomne 
poverených ďalších bezpečnostných zamestnancov podľa § 9 z iného útvaru, ktoré nie je 
osobitným pracoviskom, ak vedúci jednoznačne vymedzí ich úlohy.  

Ďalej by som sa chcel spýtať, ako sa má postupovať, ak podnikateľ plánuje zmeny 
organizačnej štruktúry, ktorá je uvedená v bezpečnostnom projekte podnikateľa (ktoré sa 
dotýkajú organizačného zaradenia bezpečnostných zamestnancov). Je možné bezpečnostný 
projekt podnikateľa aktualizovať pri zmenách v organizačnej štruktúre (resp. či je možné takéto 
zmeny vykonať) a postačuje zaslať NBÚ informáciu o zmenách v rámci hlásenia zmien 
v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa podľa § 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z.?“ 

 
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 § 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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh 
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 45 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa je projekt 
systému ochrany utajovaných skutočností u podnikateľa. Bezpečnostný projekt podnikateľa 
obsahuje najmä definovanie bezpečnostnej politiky a spôsob jej realizácie v oblasti personálnej 
bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, objektovej a fyzickej bezpečnosti, šifrovej ochrany 
informácií a bezpečnosti technických prostriedkov. Jeho súčasťou je tiež zoznam osôb, ktoré sa 
budú s utajovanými skutočnosťami oboznamovať. 

Podľa § 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. podnikateľ je povinný hlásiť úradu vždy do 
31. marca a do 30. septembra kalendárneho roka všetky zmeny údajov v bezpečnostnom 
dotazníku podnikateľa. Táto povinnosť trvá počas doby platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti 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 § 3 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. ak ďalej nie je ustanovené v odseku 3 inak, 
v bezpečnostnom projekte podnikateľa, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky 
č. 301/2013 Z. z., podnikateľ uvádza  

a) predpokladaný stupeň utajenia, na ktorý je požadované potvrdenie, typ prístupu 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a miesta ich výskytu v štruktúre podnikateľa; ak 
ide o vytváranie utajovanej skutočnosti, podnikateľ uvedie, či chce na vytváranie utajovanej 
skutočnosti využívať technický prostriedok, 

b) realizáciu bezpečnostnej politiky na personálne zabezpečenie ochrany utajovaných 
skutočností zahŕňajúcu zoznam osôb, ktoré sa môžu v podmienkach podnikateľa 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, s uvedením požadovaného stupňa utajenia, ako 
aj zoznam pracovných zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným 
skutočnostiam, 

c) realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpečením ochrany 
utajovaných skutočností v oblasti  
1. fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú tvorí bezpečnostná dokumentácia 

fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti vypracovaná podľa § 53 ods. 4 zákona 
č. 215/2004 Z. z.,  

2. informačnej bezpečnosti, ktorú tvoria navrhované prostriedky informačnej 
bezpečnosti, spôsob ich použitia, identifikačné údaje certifikátov certifikovaných 
technických prostriedkov, ak navrhované prostriedky informačnej bezpečnosti ešte 
neboli certifikované podľa § 56 zákona č. 215/2004 Z. z. aj bezpečnostný projekt na 
technické prostriedky podľa § 58 zákona č. 215/2004 Z. z. alebo dokumentácia k 
prostriedkom určeným na šifrovú ochranu informácií,  

3. administratívnej bezpečnosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikateľa 
vypracovaný v súlade s osobitným predpisom. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Osobitné pracovisko možno definovať ako organizačný útvar, v ktorom skupina osôb – 
zamestnanci, plnia úlohy vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie, pričom musia spĺňať predpoklady stanovené v § 9 zákona č. 215/2004 Z. z., ktorými 
sú platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.  

Platná právna úprava nevylučuje vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca 
a plnenie iných pracovných úloh. Rovnako v kontexte Vašej otázky uvádzame, že zákon 
č. 215/2004 Z. z. v ustanovení § 9 ods. 1 nevylučuje existenciu bezpečnostných zamestnancov 
na jednotlivých organizačných zložkách pri súčasnej existencii „centrálneho“ osobitného 
pracoviska, keďže práve z vymedzenia rozsahu úloh, ktoré za vedúceho plní osobitné pracovisko 
alebo bezpečnostný zamestnanec možno vyvodiť, že je na rozhodnutí vedúceho, v závislosti od 
množstva plnených úloh alebo zložitosti organizačnej štruktúry, či na plnenie úloh zriadi viacero 
osobitných pracovísk alebo poverí viacero bezpečnostných zamestnancov, alebo zvolí ich 
kombináciu, a to tak, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností. 

V kontexte Vašej druhej otázky uvádzame, že podnikateľ predkladá úradu bezpečnostný 
projekt podnikateľa (ako súčasť žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti), ktorý 
sa posudzuje v procese vykonávania bezpečnostnej previerky podnikateľa. Platná právna úprava 
neustanovuje podnikateľovi povinnosť oznamovať úradu zmeny v bezpečnostnom projekte 
podnikateľa. 

Podnikateľ je však povinný počas doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
hlásiť úradu všetky zmeny údajov uvedených v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa. Zmeny 
údajov týkajúcich sa organizačnej štruktúry (organizačná štruktúra právnickej osoby - bod 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2013/301/20131101.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_301_2013_z_z.oznacenie
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/#paragraf-53.odsek-4
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/#paragraf-56
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/#paragraf-58


13. bezpečnostného dotazníka podnikateľa) podnikateľ hlási v termínoch vyplývajúcich zo 
zákona č. 215/2004 Z. z., t. j. vždy do 31. marca a do 30. septembra kalendárneho roka, a teda 
vo Vašom prípade je postačujúce splniť si oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 45 ods. 11 
zákona č. 215/2004 Z. z. 

V prípade, ak má Vaša spoločnosť uzavretú so štátnym orgánom zmluvu o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, je potrebné si splniť oznamovaciu povinnosť aj voči 
štátnemu orgánu. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


