
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 „1. Má podnikateľ, ktorý disponuje potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa 
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosť hlásiť Národnému bezpečnostnému úradu 
rozviazanie pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovnoprávneho vzťahu so 
zamestnancom, ktorý má bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne 
tajné? 

Ak áno, platí táto povinnosť aj napriek skutočnosti, že zamestnanec sa neoboznamoval 
s utajovanou skutočnosťou a nebol ani určený na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami? 

2. Podnikateľ disponuje potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa zákona 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou bez jej postúpenia v materiálnej podobe 

alebo elektronickej podobe, 
- na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia postúpenej v materiálnej 

podobe a jej uchovávanie vo vlastných podmienkach. 
Avšak nedisponuje potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa zákona č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
- na vytváranie utajovanej skutočnosti stupňa utajenia bez využitia technického prostriedku, 
- na vytváranie utajovanej skutočnosti na technickom prostriedku. 

Na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o usmernenie, či môže v takomto prípade 
podnikateľ vytvárať utajovanú skutočnosť na certifikovanom technickom prostriedku, ktorého 
prevádzkovateľom je štátny orgán, s ktorým bola uzatvorená zmluva o postupovaní utajovaných 
skutočností v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z., a to v chránených priestoroch štátneho 
orgánu za dodržania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie? 

Ak áno, evidovanie takto vytvoreného utajovaného registratúrneho záznamu podľa vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., bude vykonané v administratívnych 
pomôckach podnikateľa alebo štátneho orgánu?“ 

 
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 § 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 § 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä oznamuje úradu zmenu 
rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, 
zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej 
osoby, ako aj iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia 
podľa § 10 ods. 1. 

Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. určenie osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami zaniká skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu alebo splnením zmluvného záväzku. 

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o zániku určenia osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci 
informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

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. 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. 

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

Podľa § 47 zákona č. 215/2004 Z. z. za spôsobilého zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností sa nepovažuje podnikateľ, ktorý nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie 
ochrany utajovaných skutočností podľa tohto zákona.  



Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 
bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“) 
postúpenie utajovanej skutočnosti je činnosť, pri ktorej sa podnikateľ oboznamuje s utajovanou 
skutočnosťou tak, že 
a) utajovaná skutočnosť mu nie je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 

podobe alebo 
b) utajovaná skutočnosť mu je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe 

a podnikateľ ju uchováva vo vlastných podmienkach. 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. vytváranie utajovanej skutočnosti je proces, počas 
ktorého podnikateľ utajovanú skutočnosť vytvára bez využitia technického prostriedku alebo ju 
vytvára na technickom prostriedku. 

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 § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 301/2013 Z. z. potvrdenie obsahuje uvedenie typu 
prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam podľa § 1 s uvedením príslušného stupňa 
utajenia, na ktorý je vydané. 

Podľa § 6 ods. 4 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. rozsahom činností s utajovanými skutočnosťami 
podľa § 44 ods. 2 zákona je uvedenie typu prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, 
ktorý nesmie byť v rozpore s typom prístupu (§ 1) uvedenom v potvrdení vrátane uvedenia 
podrobností o manipulácii s utajovanými skutočnosťami v podmienkach podnikateľa. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 
bezpečnosti vzor záznamu o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len 
„záznam o určení“), záznamu o zániku určenia a vyhlásenia o mlčanlivosti úrad zverejní na svojom 
webovom sídle. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1 

Z platnej právnej úpravy nevyplýva podnikateľovi explicitná povinnosť hlásiť úradu 
rozviazanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom, 
ktorý má bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Počas platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je však podnikateľ povinný hlásiť 
úradu vždy do 31. marca a do 30. septembra kalendárneho roka všetky zmeny údajov 
v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa. V aktuálnom bezpečnostnom dotazníku podnikateľa sú 
uvedené napríklad v bodoch 10. až 13. údaje o zamestnancoch. Ak teda príde k zmene týchto 
údajov, podnikateľ má povinnosť (§ 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z.) hlásiť zmenu údajov 
v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa v zákonom stanovených intervaloch bez ohľadu na to, 
či zamestnanec bol aj určený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, respektíve či sa 
oboznamoval s utajovanými skutočnosťami. 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/bezpecnostny-dotaznik-podnikatela.pdf


Okrem toho podnikateľ (vedúci podnikateľa) určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami a zrušuje takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania 
sa osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami 
a povinnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Jedným 
zo zákonných dôvodov zániku určenia je skončenie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu alebo splnenie zmluvného záväzku. Vedúci podnikateľa vyhotovuje písomný 
záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a robí opatrenia na ich 
ochranu. O zániku určenia (vrátane uvedenia dôvodu zániku) osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci 
podnikateľa informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

V tejto súvislosti vedúcemu podnikateľa vyplýva z § 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z. 
aj ďalšia povinnosť, a to povinnosť oznamovať úradu zmenu rozsahu oboznamovania sa 
s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena a priezviska, 
rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, ako aj iné skutočnosti, 
o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona 
č. 215/2004 Z. z. 

K otázke č. 2 

Podnikateľ je povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ak je 
odôvodnený predpoklad, že ho štátny orgán požiada o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo 
ak bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi. Podnikateľ 
žiada úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na predpísanom tlačive, ktoré je 
zverejnené na webovom sídle úradu. Za určenie stupňa utajenia v žiadosti o vydanie potvrdenia 
sa považuje určenie stupňa utajenia na 

 oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou bez jej postúpenia v materiálnej podobe alebo 
v elektronickej podobe, 

 oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou postúpenej v materiálnej podobe a jej 
uchovávanie vo vlastných podmienkach, 

 vytváranie utajovanej skutočnosti bez využitia technického prostriedku, 

 vytváranie utajovanej skutočnosti na technickom prostriedku. 

Rozsah, v akom žiada podnikateľ vydať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, uvádza 
podnikateľ v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti v súlade s odôvodnením 
potreby prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a s prihliadnutím na analýzu rizík 
ohrozujúcich zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností. 

Ak teda podnikateľ už je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (má v ňom 
uvedený typ prístupu k utajovaným skutočnostiam s uvedením stupňa utajenia, na ktorý je 
vydané) a má uzatvorenú zmluvu podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z., je potrebné sa 
zamerať na jednu z jej povinných zákonných náležitostí, konkrétne rozsah činností s utajovanými 
skutočnosťami. Podľa platnej právnej úpravy je rozsahom činností s utajovanými skutočnosťami 
uvedenie typu prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, ktorý nesmie byť v rozpore 
s typom prístupu (§ 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z.) uvedenom v potvrdení o priemyselnej 
bezpečnosti. 

 
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/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/zaznam-o-zaniku-urcenia.pdf

