
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Chcel by som sa informovať ohľadom základnej bezpečnostnej previerky. Som SZČO a mal 
by som záujem o previerku základnú, ale neviem aký je postup. Prosím vedeli by ste napísať čo 
všetko k tomu potrebujem a aký je postup vybavovania.“ 

 
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) 
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. 

 
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. e) a f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä zabezpečuje 

vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a 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 § 15 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou sa zisťuje,  

či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.  
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

  
Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. sa podľa stupňa utajenia vykonáva 

a)  bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené, 
b) bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné, 
c)  bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné, 
d)  bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné. 

 
Materiály na bezpečnostnú previerku sú uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.  
 
Podľa § 17 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných 

previerok podľa § 18 vykonáva 
a)  vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 
b)  úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa. 
 

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. utajovanú skutočnosť možno 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 § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva 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 č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad 

zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. 
 
Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva 

úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu. 
 
Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. 

o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška  
č. 301/2013“) 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  
č. 215/2004 Z. z. alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa  
§ 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. môže dochádzať k oboznamovaniu sa s utajovanými 

skutočnosťami fyzickými osobami, ktoré majú „status zamestnanca“ alebo fyzickými osobami, 
resp. právnickými osobami, ktoré majú „status podnikateľa“.  

 
Živnostník je fyzická osoba, ktorá vykonáva sústavnú podnikateľskú činnosť 

prevádzkovanú samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia 
zisku a za podmienok, ktoré mu ukladá zákon č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Na účely zákona č. 215/2004 Z. z. je potrebné postavenie živnostníka spájať s pojmom 
podnikateľ, na ktorý sa odvoláva zákon č. 215/2004 Z. z. v ustanoveniach o priemyselnej 
bezpečnosti ako aj vo vyhláške č. 301/2013 Z. z.  

 
Vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa fyzickej osobe, ktorá má „status 

zamestnanca“ zabezpečuje vedúci. Ak sa vyžaduje prístup tejto fyzickej osoby k utajovaným 
skutočnostiam stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné, bezpečnostnú previerku 
vykonáva úrad na základe žiadosti vedúceho. Ak navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 zákona 
č. 215/2004 Z z., úrad jej vydá osvedčenie.  

 



 

 

Podnikateľ môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam príslušného stupňa utajenia iba 
za predpokladu, že je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
a súčasne má uzatvorenú platnú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. 

 
Ak sa má fyzická osoba, ktorá má „status podnikateľa“, oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bezpečnostnú previerku vykoná úrad  
na základe žiadosti tejto osoby, pričom táto žiadosť musí obsahovať zákonné náležitosti, 
uvedené v § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. 

 
Na základe vyššie uvedeného a v kontexte Vašej otázky je možné konštatovať, že ak by ste 

ako fyzická osoba (nepodnikateľ) mali vykonanú bezpečnostnú previerku I. stupňa alebo by ste 
boli držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, po splnení 
všetkých podmienok uvedených v § 10 zákona č. 215/2004 Z. z., by ste boli oprávnený 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v „statuse zamestnanca“. 

 
Splnenie vyššie uvedených podmienok však nie je postačujúce, ak sa s utajovanými 

skutočnosťami má oboznamovať podnikateľ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 
V takomto prípade musí byť podnikateľ držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa (§ 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.), a zároveň musí mať uzatvorenú zmluvu 
o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (§ 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.,  
§ 6 vyhlášky č. 301/2013 Z. z.) s príslušným štátnym orgánom, ktorý mu bude utajované 
skutočnosti príslušného stupňa postupovať. Podrobnosti o bezpečnostnej previerke podnikateľa 
je možné získať na webovej stránke úradu: http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-
skutocnosti/bezpecnostne previerky/podnikatelia/index.html. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 

výklad zákona č. 215/2004 Z. z., ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.  
 

 
 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne%20previerky/podnikatelia/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne%20previerky/podnikatelia/index.html

