
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Prosím Vás o uvedenie mailového alebo telefonického kontaktu na príslušného 
zamestnanca alebo oddelenie Vášho úradu, s ktorým by som mohol konzultovať vo veci získania 
bezpečnostnej previerky mojej osoby II. stupňa. Som právnikom, spravil som advokátske skúšky 
a mám záujem začať pôsobiť ako advokát. Prosím Vás o informáciu, kto môže podať žiadosť 
o vykonanie mojej bezpečnostnej previerky, ak budem pôsobiť ako samostatný advokát? Mohol 
by tú žiadosť podať napr. aj môj klient, ak má ustanoveného vedúceho, resp. bezpečnostného 
zamestnanca?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oprávnenou osobou je právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

Podľa § 6 ods. 8 zákona priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona na ochranu utajovaných 
skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u nej vznikli.  

Podľa § 35 ods. 2 zákona s utajovanými skutočnosťami sa môže v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na jej využitie, bez splnenia podmienok podľa § 10, oboznámiť aj obvinený, jeho 
obhajca a ďalšie osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok a chránený svedok, osoba 
konajúca v prospech orgánov podľa osobitných predpisov, osoba na základe dohody podľa 
osobitného predpisu a agent po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach 
pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie tejto osoby 
vykoná ten, kto ju bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, o čom vyhotoví písomný 
záznam. 

Podľa § 35 ods. 3 zákona za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred 
štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť 
patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie, 
a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta obce po podpísaní 
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností 
a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykoná ten, kto bude oprávnený rozhodnúť 
o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví písomný záznam. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na 
podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe 
zmluvy.  

Podľa § 44 ods. 2 zákona 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. 1 zákona bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa 
podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 

Podľa § 45 ods. 2 zákona bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe 
žiadosti jeho štatutárneho orgánu.  



Podľa § 45 ods. 3 zákona 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 § 50 ods. 1 zákona ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že podnikateľ spĺňa 
podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.  

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. 
o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška“) 
žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa sa predkladá na 
predpísanom tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle.  

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 
o personálnej bezpečnosti 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 alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 
1 zákona. 

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými 
právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín 
o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy 
právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.  

Podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka je podnikateľom osoba, ktorá podniká na 
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Pri oboznamovaní sa advokáta s utajovanými skutočnosťami je potrebné rozoznávať, či 
k oboznamovaniu bude dochádzať v konaní pred štátnym orgánom v zmysle § 35 ods. 2 alebo 3 
zákona alebo sa bude advokát oboznamovať s utajovanými skutočnosťami pri výkone iných 
činností (napríklad právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv), ktoré sú považované na účely 
zákona za podnikanie.  

S výnimkou oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami v zmysle § 35 ods. 2 alebo 3 
zákona, môže mať advokát prístup k utajovaným skutočnostiam iba za predpokladu, že spĺňa 
podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46 a je držiteľom platného potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia.  

Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti predkladá štatutárny orgán 
podnikateľa na predpísanom tlačive. Súčasťou žiadosti je okrem iných náležitostí aj žiadosť 
o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo 
vyšší stupeň. Podrobnosti o bezpečnostnej previerke podnikateľa upravuje aj vyhláška. 
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podlieha správnemu poplatku v závislosti od 
stupňa utajenia. Ďalšie informácie k bezpečnostnej previerke podnikateľa sú zverejnené na 
webovom sídle úradu. 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/301/20131101
http://www.nbu.gov.sk/urad/spravne-poplatky/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html


Zároveň uvádzame, že utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na 
podnikateľa, ktorý je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe zmluvy 
o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa 
zákona a vyhlášky. Ak je Vašim klientom obchodná spoločnosť, pre ktorú poskytujete právne 
služby, samotná zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, uzavretá medzi 
štátnym orgánom a obchodnou spoločnosťou, musí upravovať aj možnosť a podmienky 
postúpenia utajovaných skutočností tretej osobe (podnikateľovi-advokátovi); obchodná 
spoločnosť musí byť držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.  

 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona a vyhlášok, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


