
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň prajem, v súvislosti so zabezpečením OUS u podnikateľa obraciam sa na Vás s 
otázkami, ktoré uvádzam v prílohe.  

1)  V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (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. U podnikateľa, kde štatutárnym orgánom je kolektívny orgán, je správny 
postup, ak kolektívny orgán neutajovaným registratúrnym záznamom písomne poveril 
vedúcim člena kolektívneho orgánu? 

2)  Vyhodnotenie podkladových materiálov na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. 
alebo IV. stupňa pre navrhovanú osobu podľa § 16 ods. 3 zákona vykoná vedúci, zároveň 
vyhodnotenie predloží Národnému bezpečnostnému úradu. Kto vykoná vyhodnotenie 
a kto predloží vyhodnotenie podkladových materiálov na vedúceho v podmienkach 
podnikateľa? Podnikateľ nemá zamestnanca, ktorý by spĺňal predpoklady 
na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca v súlade s § 9 ods. 1 zákona. 

3)  V súlade s § 8 ods. 2 písm. f) zákona vedúci žiada Národný bezpečnostný 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. Kto žiada o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre 
vedúceho v podmienkach podnikateľa? Podnikateľ nemá zamestnanca, ktorý by spĺňal 
predpoklady na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca v súlade s § 9 ods. 1 
zákona.“ 

 
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 § 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 § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 8 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa má osoba stať vedúcim a má byť určená 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, žiadosť na vykonanie bezpečnostnej 
previerky podľa odseku 2 písm. f) predloží ten, kto takú osobu za vedúceho vymenúva, volí alebo 
inak ustanovuje do funkcie. Na vykonanie bezpečnostnej previerky starostu obce a predsedu 
vyššieho územného celku sa vzťahuje § 35 ods. 1. 



Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. podkladové materiály predložené navrhovanou 
osobou podľa odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. 
stupňa, predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim 
vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4. 

Podľa § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 

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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K Vašej otázke č. 1 uvádzame, že ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť 
v právnickej osobe štatutárny orgán (vedúci). Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. je v prípade 
kolektívneho orgánu povinnosťou tohto orgánu písomne poveriť niektorého z členov výkonom 
funkcie vedúceho, ktorý bude v tejto právnickej osobe zodpovedný za ochranu utajovaných 
skutočností. 

K Vašej otázke č. 2 uvádzame, že určený vedúci vyhodnocuje a predkladá podklady 
potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa orgánu príslušnému 
na vykonanie bezpečnostnej previerky.  

K Vašej otázke č. 3 uvádzame, že v kontexte Vášho príkladu žiadosť o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa bude v mene celého kolektívneho orgánu predkladať 
poverený vedúci. Taktiež je potrebné upozorniť, že v prípade kolektívneho orgánu (napr. 
predstavenstva) je jednou z podmienok pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa skutočnosť, že štatutárny orgán je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia. To znamená, že všetci členovia 
kolektívneho orgánu musia mať vykonanú bezpečnostnú previerku fyzickej osoby pre stupeň 
utajenia, ktorý je rovnaký alebo vyšší ako stupeň utajenia uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia 
(Dôverné alebo vyšší stupeň). 

 

Všetky relevantné informácie k bezpečnostnej previerke podnikateľa (podkladové materiály, 
správne poplatky), ako aj postup podnikateľa pred a po vydaní potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti  nájdete na webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html
https://www.nbu.gov.sk/urad/informacie-2/spravne-poplatky/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/postup-pred-a-po-vydani-potvrdenia/index.html


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

 
 

 

 


