
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ako mám postupovať v prípade, že chcem obnoviť (získať) bezpečnostnú previerku? 
V minulosti (keď som získal osvedčenie) som bol zamestnancom firmy , dnes podnikám 
samostatne a som jediným konateľom firmy.“ 

 
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 § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na 
priemyselnú bezpečnosť.  

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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä 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 § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje navrhovanú osobu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) a zrušuje takéto 
určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami 
a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov 
vydaných na jeho vykonanie.  

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná 
osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 10 ods. 1 na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 
navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto písomného 
vyhotovenia rozhodnutia vydá osvedčenie.  

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 § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že 
podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.  

Podľa § 50 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 
podnikateľ podmienky uvedené v § 46 nespĺňa, vydá o tom rozhodnutie. 

Podrobnosti o personálnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 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 alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V úvode III. časti tohto metodického usmernenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, 
že je potrebné rozlišovať medzi  

 bezpečnostnou previerkou personálnej bezpečnosti (ktorú ste absolvovali aj vy ako 
zamestnanec spoločnosti XXX), v priebehu ktorej úrad zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa 
predpoklady podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. a v prípade, ak zistí, že tieto 
predpoklady spĺňa, vydá osvedčenie (ktoré bolo vydané aj Vám), a  

 bezpečnostnou previerkou priemyselnej bezpečnosti, v priebehu ktorej úrad zisťuje, či 
podnikateľ (napríklad Vaša spoločnosť) spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46 
zákona č. 215/2004 Z. z.  

Celý proces súvisiaci s bezpečnostnou previerkou navrhovanej osoby je zverejnený na 
webovom sídle úradu, kde nájdete detailné informácie týkajúce sa s vydania osvedčenia 
navrhovanej osobe. Aj napriek tomu považujeme za potrebné na tomto mieste poukázať na 
skutočnosť, že vydaniu osvedčenia navrhovanej osobe predchádza žiadosť vedúceho o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, 
s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia).  

V kontexte Vašej žiadosti o metodické usmernenie (v podmienkach podnikateľa) však 
zdôrazňujeme, že o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže požiadať vedúci 
podnikateľa jedine v prípade, ak je sám podnikateľ držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti, resp. pokiaľ súčasne so žiadosťou o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej 
osoby (aj jeho štatutárneho orgánu, čo je aj Váš prípad), požiada aj o vykonanie bezpečnostnej 
previerky podnikateľa. Podnikateľ je povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti v prípade, ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html


o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo 
štátneho orgánu podnikateľovi.  

Preto, pokiaľ v zmysle uvedeného je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada Vašu 
spoločnosť o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú 
skutočnosť zo štátneho orgánu na Vašu spoločnosť, ste povinný požiadať úrad o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, pričom súčasťou tejto žiadosti musí byť aj žiadosť 
o vykonanie bezpečnostnej previerky Vašej osoby, ako štatutárneho orgánu. V nadväznosti na to 
pokiaľ Vaša spoločnosť nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, resp. 
pokiaľ nepožiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, nie je možné vykonať ani Vašu 
bezpečnostnú previerku personálnej bezpečnosti.  

Na webovom sídle úradu je zverejnený aj celý proces súvisiaci s vydaním potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti. V prípade, že materiály zverejnené na webovom sídle úradu Vám 
neposkytli dostatočné množstvo informácií o bezpečnostnej previerke navrhovanej osoby 
a bezpečnostnej previerke podnikateľa, neváhajte sa obrátiť na úrad s písomnou žiadosťou 
o konkrétne metodické usmernenie.  

 
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. 

 
  

  
  
  
  

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html

