
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Akým spôsobom môže fyzická osoba – zamestnanec získať bezpečnostnú previerku na stupeň 
utajenia Vyhradené v prípade, že jej zamestnávateľ nedisponuje Potvrdením o priemyselnej 
bezpečnosti? Môže v takom prípade požiadať o previerku priamo NBÚ? Ak nie, ako má postupovať?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) je priemyselná bezpečnosť súhrn 
opatrení právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona [napr. 
§ 2 Obchodného zákonníka] (ďalej len „podnikateľ“) na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli 
odovzdané alebo ktoré u nej vznikli. 

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 § 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. možno utajovanú skutočnosť 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 § 17 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostné previerky I. stupňa okrem 
bezpečnostných previerok podľa § 18 vykonáva vedúci. 

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia 
podľa odseku 1 okrem písmena h) a musí byť určená podľa § 31 ods. 1 a 2. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vykonáva určenie navrhovanej osoby oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými 
sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. Súčasťou určenia je 
aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov za 
ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká 
podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

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. 

 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

Pre správne zodpovedanie Vašej otázky je rozhodujúcim faktorom právna forma 
zamestnávateľa, keďže v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany utajovaných skutočností 
platia pre štátny orgán a podnikateľa rozdielne predpoklady a povinnosti. Vzhľadom na údaje, ktoré 
uvádzate vo Vašej žiadosti, bude usmernenie upravovať podmienky platné iba pre zamestnávateľa, 
ktorý je podnikateľom. 

 
Podnikateľovi môže byť utajovaná skutočnosť postúpená len v prípade, ak je odôvodnený 

predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude 
potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi. V tomto prípade je 
podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

 
Utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu len na podnikateľa, ktorému bolo 

vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a to iba na základe zmluvy.  
 
Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť 

oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 
 
Bezpečnostné previerky fyzických osôb I. stupňa vykonáva vedúci. Vedúcim je v podmienkach 

podnikateľa, ako inej právnickej osoby, štatutárny orgán; ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, 
je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu. 

 
Vo vzťahu k podnikateľovi, ktorému nebolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, 

možno uviesť, že zákon č. 215/2004 Z. z. nezakazuje vedúcemu vykonať bezpečnostnú previerku I. 
stupňa, avšak samotné vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ktorej obsahom je vyhodnotenie 
podkladových materiálov predkladaných navrhovanou osobou, neoprávňuje navrhovanú osobu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.  

 
Ak sa má navrhovaná osoba oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, ako zamestnanec 

podnikateľa, je potrebné, aby: 

 existoval odôvodnený predpoklad, že  
 štátny orgán požiada podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo  
 bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi 

(rozumieme aj samotné oboznámenie sa podnikateľa, resp. zamestnanca podnikateľa 
s utajovanou skutočnosťou mimo vlastných priestorov), 

 podnikateľ bol držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 

 podnikateľ mal so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným 
skutočnostiam, 

 zamestnanec  
 bol pred začatím oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami určený na oboznamovanie 

sa s utajovanými skutočnosťami, a to: 

 určením stupňa utajenia, 

 určením nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba 
oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia, 

 bol poučený s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch za ich 
porušenie, 

 podpísal záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a podpísal vyhlásenie o mlčanlivosti.  

Určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci 
po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.  



 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


