
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu ohľadom bezpečnostnej previerky IV. stupeň Prísne 
tajné. Ja aj môj obchodný partner ju potrebujeme absolvovať. Následne aj naša firma. Ako máme 
v takomto prípade postupovať? Je certifikácia NBU platná v rámci celej EU? Ďakujem.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 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. f) zákona vedúci žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II. 

až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

 
Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len 

„podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje inak, sú materiály predkladané 
navrhovanou osobou, a to 

1) vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 2, 
2) životopis, 
3) výpis z registra trestov, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 
4) písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 

a s vykonaním bezpečnostnej previerky, 
5) vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 3 na bezpečnostnú 

previerku II., III. a IV. stupňa. 
 

Podľa § 24 ods. 1 zákona bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom 
doručenia žiadosti a podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 úradu. 

 
Podľa § 45 ods. 1 zákona bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa 

podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 
 
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 § 46 zákona potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa možno vydať iba 

podnikateľovi, ktorý je  
a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností,  

b) ekonomicky stabilný, 



c) bezpečnostnej spoľahlivý, 

d) bezúhonný. 

 

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

 
Podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke 

pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 
 
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.  

 
Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa upravuje vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom 
projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“). 

 
Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná 

previerka fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom podnikateľa alebo jeho členom, 
vykonávať, musí byť rovnaký alebo vyšší ako pre stupeň utajenia postúpenia utajovanej 
skutočnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a) uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia. 

 
Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 

o personálnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“) 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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe žiadosti štatutárneho 
orgánu a začína sa dňom doručenia žiadosti úradu. Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti a vyplnený bezpečnostný dotazník podnikateľa predkladá podnikateľ na tlačivách 
zverejnených na webovom sídle úradu. Pravosť a správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku 
podnikateľa je potrebné doložiť relevantnými dokladmi alebo ich osvedčenými kópiami. 
V prípade dokumentov, ako sú napríklad účtovné závierky, výkazy a správy audítorov, sa za 
relevantný doklad považuje aj ich fotokópia podpísaná štatutárnym zástupcom podnikateľa. 

 
Vzor bezpečnostného projektu podnikateľa v závislosti od typu prístupu podnikateľa 

k utajovaným skutočnostiam, je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. a v prílohe č. 2 
vyhlášky č. 301/2013 Z. z. 

 
Ďalšie relevantné informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostnej previerky 

podnikateľa, vrátane príslušných tlačív, môžete získať na webovom sídle úradu.  
 
O bezpečnostnej previerke podnikateľa pre stupeň utajenia Prísne tajné je úrad povinný 

rozhodnúť do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 
 

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


Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podlieha správnemu poplatku v závislosti 
od stupňa utajenia. Viac informácií o správnych poplatkoch môžete získať na webovom sídle 
úradu.  

 

Jednou z podmienok pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa je 
skutočnosť, že štatutárny orgán je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, vydaného podľa § 26 ods. 1 zákona. 
Ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, túto podmienku musí spĺňať každý člen 
štatutárneho orgánu.  

 
Pre úplnosť uvádzame, že o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby 

(fyzickej osoby) IV. stupňa môže požiadať len podnikateľ, ktorý zároveň požiadal o vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa alebo je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti.  

 
Stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná previerka fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom podnikateľa alebo jeho členom, vykonávať, musí byť rovnaký alebo vyšší 
ako pre stupeň utajenia postúpenia utajovanej skutočnosti uvedený v žiadosti o vydanie 
potvrdenia. 

 
Zamestnanci podnikateľa, ktorí budú mať prístup k utajovaným skutočnostiam, musia byť 

oprávnenými osobami na prístup k utajovaným skutočnostiam príslušného stupňa a musia 
kumulatívne spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona. Navrhovaná 
osoba predkladá na bezpečnostnú previerku podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) 
zákona.  

 
Ďalšie informácie k bezpečnostnej previerke fyzickej osoby získate na webovom sídle 

úradu. 
 
V prípade potreby oboznamovania sa podnikateľa s utajovanými skutočnosťami Európskej 

únie/NATO, úrad vydáva certifikát podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti (ďalej len 
„certifikát“). Certifikát oprávňuje podnikateľa na prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej 
únie/NATO do stupňa utajenia uvedeného v certifikáte. Podrobnosti o vydávaní certifikátu 
o bezpečnostnej previerke upravuje § 5 vyhlášky č. 134/2016 Z. z.  

 
Vzor žiadosti o vydanie certifikátu je zverejnený na webovom sídle úradu. 
 
Informácie k ochrane zahraničných informácií môžete taktiež získať na webovom sídle 

úradu. 
 
Úrad pripravil pre záujemcov prezentácie na rôzne témy, medzi ktorými je okrem iného aj 

téma „Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti“, prípadne 
„Personálna bezpečnosť“. Záujemcovia sa môžu na uvedené témy prihlasovať elektronicky na 
adrese podatelna@nbu.gov.sk. Po tom, ako sa na danú tému prihlási dostatočný počet 
záujemcov, bude im oznámený termín uskutočnenia prezentácie. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 

http://www.nbu.gov.sk/urad/spravne-poplatky/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/ziadost-certifikat-nato-eu-podnikatel.pdf
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/podnikatelia/index.html
mailto:podatelna@nbu.gov.sk

