
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súlade s § 2 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti 
a o bezpečnostnom projekte podnikateľa sa žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší k žiadosti o vydanie potvrdenia 
nepripája, ak táto osoba má platné osvedčenie poľa § 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. 

Bezpečnostný projekt podnikateľa obsahuje aj zoznam pracovných zaradení, na ktorých sa 
predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam. 

V prípade, ak zamestnanec spoločnosti (nie člen štatutárneho orgánu), ktorý je zaradený na 
funkcii uvedenej v tomto zozname, už má platné osvedčenie podľa § 26 ods. 1 zákona príslušného 
stupňa alebo sa mu vykonáva bezpečnostná previerka príslušného stupňa, uvádza sa tiež táto 
skutočnosť do žiadosti o vydanie potvrdenia? Ak áno, kde sa táto skutočnosť uvádza a v akej 
podobe? 

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci, právnickou osobou 
zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou 
osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný vypracovať aj registratúrny poriadok. 
Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj právnická osoba, ktorá žiada o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo právnická osoba, ktorá má platné potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti. Zároveň v metodických usmerneniach na webovom sídle Národného 
bezpečnostného úradu je uvedené, že „zmena právnej úpravy s účinnosťou od 01.01.2020 má za 
následok, že registratúrne poriadky, ktoré podľa zákona č. 395/2002 Z. z. pôvodne upravovali len 
správu neutajovaných registratúrnych záznamov sa majú doplniť o druhú časť upravujúcu 
spôsob manipulácie s utajovanými registratúrnymi záznamami. Z dôvodu jednotného výkladu 
a jednoznačnej aplikovateľnosti uvádzame, že podnikateľ, ktorý podľa zákona č. 395/2002 Z. z. 
do 01.01.2020 nemal povinnosť vypracovať registratúrny poriadok (jeho prvú časť) a žiada 
o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo má platné takéto potvrdenie, je počnúc 
týmto dátumom účinnosti povinný vypracovať a dať na schválenie Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky registratúrny poriadok upravujúci manipuláciu s utajovanými 
registratúrnymi záznamami. 

V zmysle vyššie uvedeného Vás žiadam o jednoznačné vyjadrenie, na základe akého predpisu 
je podnikateľ povinný dať registratúrny poriadok upravujúci manipuláciu s utajovanými 
registratúrnymi záznamami na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky?“ 

 
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. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (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 § 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 § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať špecifikáciu 
postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého budú 
postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, rozsah kontrolných 
opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách ovplyvňujúcich ochranu 
utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na iného podnikateľa, ako 
i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

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. 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 § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
ekonomicky stabilný, bezpečnostne spoľahlivý a bezúhonný. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bodu 16 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany 
utajovaných skutočností posudzuje a vydáva stanovisko k registratúrnemu poriadku, ktorý 
upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti. 

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. 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 § 3 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa ako sústava 
zákonom požadovaných opatrení na personálne a technické zabezpečenie ochrany utajovaných 
skutočností sa vypracúva na základe analýzy rizík ohrozujúcich zabezpečenie ochrany utajovanej 



skutočnosti v podmienkach podnikateľa v závislosti od typu prístupu k utajovaným 
skutočnostiam. V analýze rizík sa prihliada najmä na stupeň utajenia, podobu, formu a množstvo 
utajovaných skutočností, lokalitu, lokálne hrozby, kriminálne aktivity vrátane hrozby ohrozenia 
utajovanej skutočnosti, vyzvedačstva, sabotáže a terorizmu. Analýza rizík sa spracúva aj pre stav 
počas mimoriadnych, núdzových a krízových situácií. 

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, 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, 
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 aj bezpečnostný projekt na technické 
prostriedky podľa § 58 zákona alebo dokumentácia k prostriedkom určeným na šifrovú 
ochranu informácií, 

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

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa, ktorý požiadal 
o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 1 ods. 1 písm. a), obsahuje iba 
definovanie a spôsob realizácie bezpečnostnej politiky v oblasti personálnej bezpečnosti podľa 
odseku 2 písm. b) spracovanú podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona je zoznam osôb, ktoré 
sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré môžu mať na základe 
zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením 
a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko, 
b) čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 

vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona, 
c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 

prístup, 
d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 

konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup. 

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných 
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní 
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou č. 48/2019 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len 
„vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 



Podľa § 2 ods. 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. ak § 24 neustanovuje inak, vedúci, ktorým sa 
rozumie v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán, upraví pri manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami podrobnosti o 
a) manipulácii s utajovanými skutočnosťami, 
b) manipulácii s utajovanými skutočnosťami prijímanými a poskytovanými v rámci 

medzinárodnej spolupráce, ak také utajované skutočnosti prijíma alebo poskytuje, 
c) manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti poskytuje alebo prijíma, 
d) náležitostiach a spôsobe používania administratívnych pomôcok, 
e) zabezpečení utajovaných skutočností pri zániku alebo zmene oprávnenia osoby na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a pri zmene vedúceho, 
f) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou, 
g) spôsobe zaznamenania oboznámenia sa s utajovaným predmetom a utajovaným hmotným 

nosičom, 
h) manipulácii s utajovanými skutočnosťami v mimoriadnej situácii a krízovej situácii na účely 

zamedzenia ich vyzradenia nepovolanej osobe alebo cudzej moci, a to najmä o zabezpečení 
1. evidencie utajovaných registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu 

a evidencie utajovaných predmetov a evidencie utajovaných hmotných nosičov, 
2. spôsobu ich ničenia a 
3. spôsobu ich ochrany. 

Podľa § 2 ods. 13 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak to ustanovuje osobitný predpis, vedúci upraví 
podrobnosti podľa odseku 12 rovnako.  

Organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu 
archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, 
prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry upravuje 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“). 

Podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. pôvodca registratúry, ktorý je orgánom 
verejnej moci, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou 
zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný 
vypracovať aj registratúrny poriadok. Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj 
právnická osoba, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo právnická 
osoba, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Pôvodcu registratúry založeného 
orgánom verejnej moci alebo právnickou osobou podľa prvej vety, ktorý je povinný vypracovať 
registratúrny poriadok, určuje ministerstvo. 

Podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. ministerstvo schvaľuje registratúrny 
poriadok a registratúrny plán pôvodcu registratúry, ako aj bádateľský poriadok archívu; ak 
registratúrny poriadok upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi 
utajované skutočnosti, prihliada pri jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného 
úradu. 

Podľa § 24a písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. štátny ústredný archív a štátny archív 
s regionálnou územnou pôsobnosťou schvaľujú registratúrny poriadok a registratúrny plán 
pôvodcu registratúry, ako aj bádateľský poriadok archívu, ak registratúrny poriadok upravuje 
manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti, prihliadajú pri 
jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného úradu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke 1:  



Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ktorú podnikateľ 
predkladá úradu je písomné odôvodnenie žiadosti, stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je 
potvrdenie žiadané, bezpečnostný projekt podnikateľa, vyplnený bezpečnostný dotazník 
podnikateľa podľa prílohy č. 4, doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov 
v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa a žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň. Žiadosť o vykonanie 
bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu sa nepripája, ak táto osoba má platné osvedčenie 
podľa § 26 ods. 1 príslušného stupňa alebo sa jej vykonáva bezpečnostná previerka.  

Bezpečnostný projekt podnikateľa obsahuje definovanie bezpečnostnej politiky a spôsob jej 
realizácie v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (personálna bezpečnosť, administratívna 
bezpečnosť, fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
a šifrová ochrana informácií). Rozsah vypracovania bezpečnostného projektu závisí od prístupu 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. Realizácia bezpečnostnej politiky na personálne 
zabezpečenie zahŕňa zoznam osôb, ktoré sa majú v podmienkach podnikateľa oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami s uvedením požadovaného stupňa utajenia a zoznam pracovných 
zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam.  

Uvedenie skutočnosti, že zamestnanec podnikateľa je držiteľom platného osvedčenia podľa 
§ 26 ods. 1 zákona príslušného stupňa, sa v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti nevyžaduje, keďže súčasťou tejto žiadosti je iba žiadosť o vykonanie bezpečnostnej 
previerky štatutárneho orgánu. V bezpečnostnom projekte je postačujúce uviesť iba zoznam 
zamestnancov, ktorí majú mať prístup k utajovaným skutočnostiam, požadovaný stupeň 
utajenia a zoznam pracovných zaradení.  

Pre doplnenie uvádzame, že jednou z obsahových náležitostí zmluvy o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam (§ 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.) je aj zoznam osôb a rozsah 
ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ktorý bližšie konkretizuje 
vyhláška č. 301/2013 Z. z. v § 6 ods. 3. V prípade zamestnanca podnikateľa sa číslo osvedčenia 
(alebo dátum a identifikačný údaj vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 – v prípade 
bezpečnostnej previerky I. stupňa) uvedie v zmluve o prístupe podnikateľa k utajovaným 
skutočnostiam, ktorú s podnikateľom uzatvára štátny orgán. 

K otázke 2: 

Podľa právnych predpisov upravujúcich oblasť archívov a registratúry (§ 16 ods. 3 písm. c) 
druhá veta zákona č. 395/2002 Z. z.) má povinnosť vypracovať registratúrny poriadok aj 
právnická osoba, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Ďalej táto právna 
úprava ustanovuje, že príslušný štátny archív (t. j. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Slovenský národný archív alebo štátny archív s regionálnou pôsobnosťou) schvaľuje 
registratúrny poriadok pôvodcu registratúry a ak registratúrny poriadok upravuje manipuláciu 
s utajovanými skutočnosťami, prihliada pri jeho schvaľovaní na stanovisko úradu [§ 24 ods. 
3 písm. c) a § 24a písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z.].  

Podľa právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany utajovaných skutočností je 
povinnosťou podnikateľa, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
vypracovať bezpečnostný projekt podnikateľa, ktorého súčasťou je aj realizácia bezpečnostnej 
politiky v súvislosti s technickým zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti 
administratívnej bezpečnosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikateľa. Povinnosť 
predložiť registratúrny poriadok na schválenie príslušnému štátnemu archívu právna úprava na 
úseku ochrany utajovaných skutočností však priamo neustanovuje. Napriek tomu, takáto 
povinnosť je iným všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovená a vymožiteľná.  

 
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. 

 


