
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súlade s novou vyhláškou, ktorá bude platná od 01.01.2020 je v § 2 ods. 12 uvedené, že 
vedúci upraví podrobnosti pri manipulácií s US. V reg. poriadku spoločnosti máme uvedený 
článok, kto môže nakladať s US. Bližšie podrobnosti máme uvedené, len v bezpečnostnom 
projekte podnikateľa, kde deklarujeme realizáciu bezpečnostnej politiky v oblasti 
administratívnej bezpečnosti v súlade s vyhláškou 453/2007. Samostatnú smernicu, alebo 
inštrukciu nemáme vydanú. Môže to ostať aj naďalej uvedené len v bezpečnostnom projekte? To 
znamená, že ho budem musieť prepracovať pre oblasť adm. bezpečnosti s platnosťou k 
01.01.2020? Ak by som to nevykonala bola by to zásadná zmena, ktorá by mala v prípade 
kontroly vplyv na odobratie vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti?“  

 
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. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. 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.  

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 § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú 
z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo 
opakovane porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť 
potvrdenia. 

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) bod 3 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.“) ak ďalej nie je ustanovené v odseku 3 inak, v bezpečnostnom projekte 
podnikateľa, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, podnikateľ uvádza realizáciu bezpečnostnej 
politiky v súvislosti s technickým zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti 
administratívnej bezpečnosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikateľa vypracovaný 
v súlade s osobitným predpisom. Pričom poznámka pod čiarou k osobitnému predpisu odkazuje 
na vyhlášku Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti 
v znení neskorších predpisov. 



Podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa obsahuje 
realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpečením ochrany utajovaných 
skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti (navrhované opatrenia v oblasti 
administratívnej bezpečnosti vrátane návrhu registratúrneho poriadku podnikateľa 
vypracovaného v súlade s osobitným predpisom vrátane možných rizík ohrozenia utajovaných 
skutočností v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky z hľadiska administratívnej bezpečnosti). 

Podľa § 2 ods. 12 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len 
„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. Pričom poznámka pod čiarou k osobitnému predpisu 
odkazuje na vyhlášku č. 301/2013 Z. z. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súlade s citovanými ustanoveniami právnych predpisov bezpečnostný projekt podnikateľa 
tvorí aj návrh registratúrneho poriadku, v ktorom má vedúci s účinnosťou od 01.01.2020 upraviť 
podrobnosti ustanovené v § 2 ods. 12 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., tzn., že ak registratúrny poriadok 
vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 453/2007 Z. z. takéto podrobnosti neobsahuje, je nutné 
registratúrny poriadok prepracovať. Spôsob úpravy je ponechaný na podnikateľa, zámerom 
úradu je však na svojom webovom sídle zverejniť informatívny vzor registratúrneho poriadku 
určeného pre podnikateľov. 

V závere upozorňujeme, že právo podnikateľa na vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti a zachovanie jeho platnosti, je podmienené preukázaním podmienok upravených 
zákonom č. 215/2004 Z. z. Tieto predpoklady zákon č. 215/2004 Z. z. taxatívne ustanovuje v § 46 
až § 49. Medzi podmienky na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti patrí spôsobilosť 
podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností (ustanovenie § 46 písm. a) zákona č. 
215/2004 Z. z.). Táto podmienka je definovaná v § 47 zákona č. 215/2004 Z. z. (negatívne), 
pričom skutočnosťou, ktorá vylučuje spôsobilosť podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností, je nevytvorenie podmienok na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností 
podľa zákona. V kontexte ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ide o nevytvorenie 
podmienok na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v oblasti personálnej bezpečnosti, 



administratívnej bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických 
prostriedkov, šifrovej ochrany informácií a priemyselnej bezpečnosti. Ak úrad zistí, že podnikateľ 
prestal spĺňať niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým 
spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší 
platnosť potvrdenia (§ 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z.). 

Z uvedeného vyplýva, že je v záujme podnikateľa, aby dôsledne dodržiaval všetky 
ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie a zabezpečil 
zodpovedajúce podmienky na zabezpečenie administratívnej bezpečnosti tým, že upraví 
podrobnosti o manipulácii s utajovanými skutočnosťami, tak aby zodpovedali aktuálnemu 
právnemu stavu. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 


