
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 „Chcel by som požiadať o metodické usmernenie v oblasti personálnej/priemyselnej 
bezpečnosti: 

Slovenský podnikateľ plánuje požiadať o vykonanie previerky priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa. Súčasťou žiadosti o vykonanie previerky priemyselnej bezpečnosti podnikateľa sú 
podkladové materiály na vykonanie previerky štatutárneho orgánu podnikateľa. Dvaja z členov 
štatutárneho orgánu podnikateľa sú cudzinci - občania Spolkovej republiky Nemecko, resp. 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska. S obidvoma krajinami má Slovenská republika 
uzatvorenú platnú zmluvu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.  

Akú podobu/formu majú mať tieto podkladové materiály v prípade vyššie spomínaných 
zahraničných členov štatutárneho orgánu podnikateľa, resp. čo sa v ich prípade považuje 
za podkladové materiály na vykonanie ich previerky?  

Je správny nasledovný postup?: 

- zahraniční členovia najskôr požiadajú o vykonanie osobnej previerky svoje národné autority, 
ktoré im vydajú osvedčenie. Toto osvedčenie nahradí podkladové materiály na previerku 
štatutárneho orgánu spoločnosti v žiadosti o vykonanie previerky priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa.“ 

 
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 § 36 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. s utajovanými skutočnosťami sa môže oboznámiť 
aj cudzinec, ktorý je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných 
utajovaných skutočností so Slovenskou republikou.  

Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. cudzinec uvedený v odseku 1 sa môže oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné až Prísne tajné len na základe písomného súhlasu 
vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti, 
po predchádzajúcom vydaní osvedčenia úradom, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.  

Podľa § 36 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad cudzincovi vydá osvedčenie podľa 
odseku 2 až po získaní vyjadrenia o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti od príslušného orgánu 
krajiny, ktorej je občanom.  

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. 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. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší 
v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu výkonu bezpečnostnej previerky k výmene alebo 
doplneniu štatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané osvedčenie úradu podľa § 26 
zákona, a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky uvedenej osoby. Úrad 
bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši 
otázka, ktorá môže mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia 
tohto konania. 

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. 

Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej 
osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydáva certifikát 
o bezpečnostnej previerke tejto osoby; na vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby sa 
vzťahujú ustanovenia § 10 až 33. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola vykonaná 
previerka podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke takejto osoby vydáva úrad na základe 
posúdenia jej bezpečnostného spisu. 

Podrobnosti o personálnej bezpečnosti 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 č. 215/2004 Z. z. alebo nie je držiteľom platného potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o zmluve o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam 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 § 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. 

Vláda Slovenskej republiky uzatvorila s vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska Dohodu o ochrane a výmene klasifikovaných informácií podpísanú v Bratislave 
21.01.2000, ktorá je platná od 21.01.2000 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 55/2000 Z. z.), v snahe zabezpečiť ochranu vymieňaných klasifikovaných informácii 
odovzdávaných na obranné účely v rámci vojenskej spolupráce, výroby, výskumu 
a zaobstarávania vojenského materiálu (ďalej len „Dohoda so Spojeným kráľovstvom“). 

Podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohody so Spojeným kráľovstvom na účely tejto dohody znamená 
pojem klasifikovaná informácia akúkoľvek informáciu alebo materiál vzťahujúci sa na obranné 
účely, ktorý predstavuje štátne alebo služobné tajomstvo a musí byť chránený pred vyzradením, 
zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. 

Podľa čl. 10 ods. 2 Dohody so Spojeným kráľovstvom príslušný bezpečnostný orgán na žiadosť 
vypracuje bezpečnostný stupeň pre zariadenie/osobu, ktoré je predmetom šetrenia, a predloží 
záruku povolenia pracovať s klasifikovanými informáciami, ak už zariadenie/osoba toto 
bezpečnostné povolenie má. Ak zariadenie/osoba nemá bezpečnostné povolenie, alebo sa toto 
povolenie vzťahuje na nižší bezpečnostný stupeň, než je požadovaný, bude zaslané oznámenie 
o tom, že bezpečnostné povolenie pracovať s klasifikovanými informáciami nie je možné 
neodkladne vydať, ale že sa žiadosť vybavuje. Po kladných výsledkoch šetrenia bude poskytnutá 
záruka bezpečnostného povolenia pracovať s klasifikovanými informáciami pre zariadenie/osobu. 

Vláda Slovenskej republiky s vládou Spolkovej republiky Nemecko uzatvorila Dohodu 
o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísanú v Bratislave 01.07.1998, ktorá je platná 
od 22.08.1998 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 289/1998 Z. z.) 
v znení Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky 
Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaného v Bratislave 14.12.2007, 
ktorý je platný od 26.01.2008 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 
č. 49/2008 Z. z.) (ďalej len „Dohoda so Spolkovou republikou“). 

Podľa čl. 2a Dohody so Spolkovou republikou zmluvné strany uznávajú v rámci príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisov vydané osvedčenia o personálnej bezpečnosti fyzických osôb, 
ktoré sú štátnymi príslušníkmi štátu druhej zmluvnej strany. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zasiela úradu štatutárny orgán 
podnikateľa. Súčasťou tejto žiadosti je aj žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
štatutárneho orgánu (vo Vašom prípade dvaja z členov štatutárneho orgánu nie sú štátni občania 
Slovenskej republiky) na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň. 



V zákone č. 215/2004 Z. z. sa uplatňuje vo vzťahu k vzniku oprávnenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené 
princíp, že s utajovanými skutočnosťami sa môže oboznamovať iba občan Slovenskej republiky, 
ktorý spĺňa v tomto zákone ustanovené predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak 
(napríklad § 34 až § 37 zákona č. 215/2004 Z. z.). To znamená, že úrad vykonáva primárne 
bezpečnostné previerky štátnych občanov Slovenskej republiky. Výnimkou je situácia, ak by 
zmluva o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností uzavretá medzi Slovenskou republikou 
a konkrétnou krajinou upravovala vzájomnú spoluprácu pri vykonávaní bezpečnostných 
previerok a cudzinec, ktorý je občanom členského štátu EÚ alebo NATO, mal trvalý, prechodný 
alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky. Všetky tieto podmienky však musia byť 
splnené kumulatívne. 

Vzhľadom na skutočnosť, že dvaja členovia štatutárneho orgánu nie sú štátnymi občanmi 
Slovenskej republiky (jeden je štátny občan Spolkovej republiky Nemecko a druhý je štátny občan 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska), majú podľa zákona č. 215/2004 Z. z. status cudzinca, 
a preto sa na nich aplikuje postup podľa § 36 zákona č. 215/2004 Z. z. 

Cudzinec sa môže oboznámiť s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné až Prísne 
tajné, len ak je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných utajovaných 
skutočností so Slovenskou republikou, za splnenia podmienok ustanovených v tejto zmluve 
a súčasne v § 36 ods. 1 až 4 zákona č. 215/2004 Z. z. 

V prípade oboch cudzincov je prvá podmienka splnená, pretože vláda Slovenskej republiky 
uzatvorila s vyššie uvedenými krajinami dohody o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 
(uvedené sú v časti II. aplikované právne predpisy). Ani jedna z týchto zmlúv však neupravuje 
vzájomnú spoluprácu pri vykonávaní bezpečnostných previerok. Obe zmluvy obsahujú 
ustanovenie iba o tom, že uznávajú bezpečnostné povolenie/osvedčenie o personálnej 
bezpečnosti fyzických osôb druhej zmluvnej strany. Úrad teda vydá cudzincovi osvedčenie (§ 36 
ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.) až po získaní vyjadrenia o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti od 
príslušného orgánu krajiny, ktorej je občanom. 

Vzhľadom na uvedené je Vami navrhnutý postup, že títo cudzinci absolvujú najprv 
bezpečnostné previerky v krajinách, ktorých sú štátni občania, správny. Následne, keď budú 
držiteľmi osvedčenia o personálnej bezpečnosti (štátny občan Spolkovej republiky 
Nemecko)/bezpečnostného povolenia pre osoby (štátny občan Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Írska), môže vedúci podať žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa 
podľa postupu uvedeného na webovom sídle úradu (https://www.nbu.gov.sk/ochrana-
utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-
materialy/index.html). Namiesto žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky pre týchto dvoch 
členov štatutárneho orgánu (ktorí sú cudzinci), požiada ich vedúci (§ 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 
Z. z.) úrad o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí. V tomto prípade 
vedúci predkladá úradu žiadosť o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej 
v zahraničí a kópiu dokladu osvedčujúceho bezpečnostnú spoľahlivosť cudzinca vydaného 
príslušným orgánom krajiny, ktorej je cudzinec občanom. 

 
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. 
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