
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Naša spoločnosť vlastní potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia „Tajné“ 
v plnom rozsahu (oboznamovanie sa s US, postupovanie US a vytváranie US). Na základe našej 
žiadosti bolo úradom schválené zriadenie registra utajovaných skutočností do stupňa utajenia 
Dôverné. Dôvodom našej žiadosti bola spolupráca s českou spoločnosťou a uviedli sme 
medzinárodnú zmluvu č. 488/2005 Z. z. (oznámenie o dohode medzi vládou SR a vládou ČR). Je 
odôvodnený predpoklad, že z EU budú spoločnosti zasielané písomnosti označené EU RESTRICTED, 
ktorých ekvivalentom v SR je stupeň utajenia „Vyhradené“. 

Otázka: 

Môžeme už zriadený register utajovaných skutočností využiť aj na písomnosti zasielané z EÚ a 
označené EU RESTRICTED alebo je potrebné požiadať o zriadenie nového registra, resp. požiadať o 
zmenu v našej pôvodnej žiadosti ?  

Pre oprávnené osoby, ktoré sa budú v spoločnosti s uvedenými utajovanými písomnosťami 
oboznamovať postačuje bezpečnostná previerka a určenie na stupeň utajenia VYHRADENÉ ?“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Podľa § 45 ods. 8 zákona 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 § 60 ods. 1 zákona utajované skutočnosti chránené cudzou mocou a postúpené 
Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy prijímané v rámci 
multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom. 

Podľa § 60 ods. 3 zákona výmena utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou 
a zahraničnou osobou sa uskutočňuje v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská 
republika viazaná. 

Podľa § 60 ods. 7 zákona 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. 

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. Táto oblasť je upravená vyhláškou 
Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom 
projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“). 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z., ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu potvrdenia, k 
zmene obchodného mena podnikateľa bez zmeny právnej formy alebo k zmene sídla podnikateľa, 



ktorá nemá vplyv na realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpečením 
ochrany utajovaných skutočností v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, úrad na 
základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie, 
s dobou platnosti, na akú je vydané pôvodné potvrdenie; v novom potvrdení sa uvedie identifikácia 
potvrdenia, ktoré sa nahrádza. 

Personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, 
ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a je upravená 
vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej len 
„vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

Podľa § 5 ods. 6 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj 
na vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti. 

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 Národného bezpečnostného úradu 
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 písm. c) 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 manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED a NATO RESTRICTED podľa § 34, ak takéto utajované skutočnosti poskytuje alebo 
prijíma. 

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

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 12 uvádza vyhlášku Národného bezpečnostného úradu 
č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa. 

Podľa § 29 ods. 6 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. vedúci preukázateľným spôsobom neodkladne 
oznamuje úradu všetky zmeny údajov uvedených v žiadosti o schválenie zriadenia registra alebo 
koncového registra. 

Podľa § 34 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. vedúci môže rozhodnúť spôsobom podľa § 2 ods. 12 
alebo 13 o nezaraďovaní utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED a 
NATO RESTRICTED do spisu a o ich priamom vybavení v protokole alebo v osobitnej evidencii. 

 Podľa § 34 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak ide o štátny orgán, v ktorom je zriadený koncový 
register, podnikateľa alebo inú právnickú osobu, môže ich vedúci rozhodnúť spôsobom podľa § 2 
ods. 12 alebo 13 o evidencii utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
a NATO RESTRICTED v osobitnej evidencii. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V kontexte Vašej žiadosti uvádzame, že podnikateľ, ktorý   

 je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na postupovanie utajovaných 
skutočností stupňa utajenia Tajné a tieto sú mu postúpené v materiálnej podobe alebo 
v elektronickej podobe a podnikateľ ich uchováva vo vlastných podmienkach, 

 má zriadený register utajovaných skutočností na výmenu utajovaných skutočností stupňa 
utajenia Dôverné s Českou republikou a 

 má odôvodnený predpoklad, že z Európskej únie mu budú postupované utajované skutočnosti 
stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, môže už zriadený register utajovaných 
skutočností používať aj na poskytovanie a prijímanie utajovaných skutočností stupňa utajenia 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED ak 



1. preukázateľným spôsobom oznámi úradu zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti 
o zriadenie registra (tzn. za účelom doplnenia Európskej únie medzi subjekty 
medzinárodného práva, s ktorým bude dochádzať ku výmene utajovaných skutočností), 

2. vedúci určí oprávnené osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa 
utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED; pred ich oboznámením sa s utajovanými 
skutočnosťami zabezpečí vykonanie poučenia o povinnostiach na ochranu utajovaných 
skutočností podľa zákona a podľa predpisov Európskej únie, ktoré takáto (poučená) osoba 
písomné potvrdí, 

3. aktualizuje bezpečnostný projekt podnikateľa tak, aby sústava opatrení na personálne 
alebo technické zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností reflektovala na požiadavky 
ochrany utajovaných skutočnosti EÚ stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
(napríklad v oblasti administratívnej bezpečnosti doplní do registratúrneho poriadku 
podrobnosti o manipulácii s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED [§ 2 ods. 13 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.], atď.). 

Nakoľko v tomto konkrétnom prípade nemá uvedená zmena (doplnenie) požiadaviek 
(rozšírenie na postupovanie utajovaných skutočností stupňa utajenia RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED) vplyv na realizáciu bezpečnostnej politiky podnikateľa v súvislosti s technickým 
zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, právna úprava neustanovuje podnikateľovi povinnosť poskytnúť úradu na posúdenie 
aktualizovaný bezpečnostný projekt podnikateľa.  

V prípade, že podnikateľovi budú postupované utajované skutočnosti z Európskej únie stupňa 
utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností 
v Slovenskej republike a ani predpisy Európskej únie neustanovujú povinnosť, aby štatutárny orgán 
a zamestnanec podnikateľa bol držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


