
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás ako ústredný orgán štátnej správy pre ochranu 
utajovaných skutočností, za účelom náležitého posúdenia daného prípadu, resp. riadneho 
ustálenia skutkového stavu v rámci predmetného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 
pred uzavretím zmluvy, dovoľujeme požiadať o poskytnutie stanoviska v danej veci:  

1. Je možné vyjadrenie kontrolovaného, cit.: ,,Verejný obstarávateľ stanovil uvedenú 
podmienku účasti v danom znení z dôvodu, že legislatíva v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností neumožňuje hospodárskemu subjektu s potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydať 
určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami osobe, ktorá nie je jeho 
zamestnancom.“ považovať za pravdivé? Ak áno, úrad Vás žiada o uvedenie dôvodu, z ktorého 
bude predmetná skutočnosť vyplývať;  

2. Ak, by mal podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ v budúcnosti vo verejnom 
obstarávaní, v ktorom sa potenciálne môže vyžadovať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 
pre stupeň utajenia „Dôverné“, resp. certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby, ktorá sa 
má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia ,,Dôverné“, záujem sa toho 
zúčastniť, môže za takýchto okolností preventívne požiadať NBÚ o vykonanie bezpečnostnej 
previerky? Musí žiadateľ o vydanie tohto potvrdenia, alebo certifikátu uviesť konkrétny dôvod, 
pre ktorý vznikla potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, resp. postačuje 
potenciálny dôvod oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorý môže vzniknúť 
v budúcnosti?  

3. Môže fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá nie je zamestnancom žiadnej právnickej osoby, 
ani štátneho orgánu, a teda nemá uzavretý žiaden pracovnoprávny vzťah požiadať o vykonanie 
bezpečnostnej previerky stupňa utajenia ,,Dôverné“, resp. je nevyhnutné, aby mala táto osoba 
status zamestnanca?  

 

4. V prípade záujmu fyzickej osoby - nepodnikateľa o nadobudnutie certifikátu 
o bezpečnostnej previerke, resp. oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
stupňa ,,Dôverné“, musí byť táto osoba určená na nadobudnutie certifikácie právnickou osobou, 
resp. štátnym orgánom?  

5. Môže zamestnanec právnickej osoby alebo štátneho orgánu požiadať o vykonanie 
bezpečnostnej previerky stupňa utajenia ,,Dôverné“ aj v prípade, ak pôvodcom utajovanej 
skutočnosti nie je tento jeho zamestnávateľ, resp. musí v danom prípade potreba oboznámenia sa 
s utajovanou skutočnosťou vzniknúť vždy len na strane zamestnávateľa?  

6. Je oprávnené vyžadovať potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia 
„Dôverné“ a súčasne aj certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby, ktorá sa má 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ,,Dôverné“ aj za okolností, kedy 
vznikol na strane kontrolovaného len predpoklad, že k oboznámeniu sa s utajovanou skutočnosťou 
zo strany uchádzača by mohlo v budúcnosti pri plnení predmetu zákazky prísť, resp. v akom 
momente podľa Vášho názoru vzniká oprávnenosť/potreba vyžadovania, resp. predloženia 
predmetného potvrdenia alebo certifikátu?  

7. Je podmienené vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia 
„Dôverné“ zabezpečením výkonu bezpečnostnej previerky všetkých zamestnancov právnickej 
osoby alebo je jeho vydanie podmienené len bezpečnostnou previerkou členov štatutárneho 
orgánu?  



8. Vzťahuje sa potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia „Dôverné“ 
automaticky aj na všetkých zamestnancov právnickej osoby, s ktorou majú uzavretý 
pracovnoprávny vzťah, resp. vzťahuje sa toto potvrdenie len na právnickú osobu, 
resp. na žiadateľa, ako subjekt?  

9. Rozhoduje o vzniku utajovanej skutočnosti výlučne len príslušný štatutárny orgán, ktorý je 
pôvodcom utajovanej skutočnosti, resp. je potrebné, aby tomuto rozhodnutiu vždy predchádzalo 
napr. aj nariadenie vlády Slovenskej republiky, resp. nariadenie nadradeného štátneho orgánu?  

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať o odôvodnenie Vašich odpovedí. ...“. 
 
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 § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať 
len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. pôvodcom utajovanej skutočnosti je právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) 
alebo vec podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť 
o zmene alebo zrušení stupňa jej utajenia. 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 2 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým prostriedkom je zariadenie alebo systém 
určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa § 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. prostriedkom šifrovej ochrany informácií je 
zariadenie určené na šifrovú ochranu informácií a šifrové materiály. 

 Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. chráneným priestorom je stavebne alebo inak 
ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia. 

Podľa § 2 písm. t) zákona č. 215/2004 Z. z. mechanickým zábranným prostriedkom je 
zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým zabezpečovacím prostriedkom je 
zariadenie alebo systém informujúci o stave a narušení objektu alebo chráneného priestoru. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o 
a) nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných 

činiteľov a orgánov verejnej moci, 
b) trestnej činnosti verejných činiteľov, 
c) nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami, 
d) závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia, 



e) platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
a na priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich 
s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 6 ods. 8 zákona 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. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone sa 
môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

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. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje navrhovanú osobu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) a zrušuje 
takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami 
a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov 
vydaných na jeho vykonanie. 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh 
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené môže vzniknúť, 
ak tento zákon neustanovuje inak, iba navrhovanej osobe, ktorá 

a) je občanom Slovenskej republiky, 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) dovŕšila ustanovený vek, 
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním 

bezpečnostnej previerky, 
e) je bezúhonná, 



f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, 
g) je bezpečnostne spoľahlivá, 
h) má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, 
i) je na to určená, 
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti. 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, 
že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto 
písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osvedčenie. 

Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 
previerke 

a) II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania, 
b) III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania, 
c) IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania. 

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť 
v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty 
s uvedením dôvodov je úrad povinný upovedomiť navrhovanú osobu a vedúceho, ktorý 
o vykonanie previerky požiadal. 

Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ak má žiadosť alebo podkladové materiály podľa 
§ 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 nedostatky, pre ktoré nemožno začať bezpečnostnú previerku, 
vyzve úrad navrhovanú osobu, aby ich v určenej lehote odstránila; súčasne ju poučí, že v prípade 
neodstránenia nedostatkov zastaví bezpečnostnú previerku. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami vykonáva 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 § 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 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. 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. 

Podľa § 45 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší 
v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu výkonu bezpečnostnej previerky k výmene 
alebo doplneniu štatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané osvedčenie úradu podľa § 26 
zákona, a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky uvedenej osoby. Úrad 
bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši 
otázka, ktorá môže mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia 
tohto konania. 

Podľa § 45 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa je projekt systému 
ochrany utajovaných skutočností u podnikateľa. Bezpečnostný projekt podnikateľa obsahuje 
najmä definovanie bezpečnostnej politiky a spôsob jej realizácie v oblasti personálnej 
bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, objektovej a fyzickej bezpečnosti, šifrovej ochrany 
informácií a bezpečnosti technických prostriedkov. Jeho súčasťou je tiež zoznam osôb, ktoré sa 
budú s utajovanými skutočnosťami oboznamovať. 

Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, 
že podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 50 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. podnikateľ je oprávnený oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia, na ktorý mu bolo vydané potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 
previerke 

a) pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov po podaní žiadosti, 
b) pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 

Podľa § 51 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť 
v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty 
s uvedením dôvodov je úrad povinný upovedomiť podnikateľa. 

Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola vykonaná previerka 
podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke takejto osoby vydáva úrad na základe posúdenia 
jej bezpečnostného spisu. 

Oblasti utajovaných skutočností sa ustanovujú nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 216/2004 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády“). 



Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády vedúci vymedzí podľa § 1 tohto nariadenia utajované 
skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného 
predpisu. Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných skutočností 
právnickej osoby. 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby 
podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie utajovaných 
skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona, zaradených do oblastí podľa § 1 
tohto nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia. 

Podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby je 
verejný. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o bezpečnostnom projekte 
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 § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 301/2013 Z. z. ak ďalej nie je ustanovené v odseku 3 inak, 
v bezpečnostnom projekte podnikateľa, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, podnikateľ uvádza 
realizáciu bezpečnostnej politiky na personálne zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností 
zahŕňajúcu zoznam osôb, ktoré sa môžu v podmienkach podnikateľa oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, s uvedením požadovaného stupňa utajenia, ako aj zoznam pracovných zaradení, 
na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam. 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona je zoznam osôb, 
ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré môžu mať 
na základe zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením 

a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko, 
b) čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 

vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona, 
c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 

prístup, 
d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 

konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1 

Ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, 
administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú 
bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť. Podnikateľ 
s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti je z pohľadu právnej úpravy ochrany 
utajovaných skutočností samostatným subjektom, t. j. má svojho vedúceho – štatutárny orgán, 
ktorý je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností vo svojich podmienkach.  

Vedúci (teda aj vedúci podnikateľa) na účely zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností 
vo svojich podmienkach, okrem iných opatrení, určuje navrhované osoby na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami, zrušuje takéto určenia, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa 
osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami 
a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. 



Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň 
utajenia. Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je 
určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Samotný zákon č. 215/2004 Z. z. teda 
ustanovuje, že v podmienkach podnikateľa ide v prípade oprávnených osôb o zamestnancov 
podnikateľa, takže určenie podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. im robí ich vedúci, t. j. vedúci 
toho podnikateľa, ktorého sú zamestnanci. 

K otázke č. 2 až 4 

Vo vzťahu k druhej otázke je potrebné najprv uviesť, že zákon č. 215/2004 Z. z. používa pojmy 
„podnikateľ“ (právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa osobitného 
zákona) a „fyzická osoba“ (oprávnená osoba, ktorá môže byť oprávnená na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami alebo nepovolaná osoba, teda taká osoba, ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený). 

Výsledkom bezpečnostnej previerky podnikateľa, ak spĺňa zákonom stanovené predpoklady 
je „potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti“. Výsledkom bezpečnostnej previerky fyzickej osoby, 
ktorá spĺňa zákonom stanovené predpoklady a má sa oboznamovať iba s utajovanými 
skutočnosťami národnými (utajované skutočnosti Slovenskej republiky) je „osvedčenie“. 
Výsledkom bezpečnostnej previerky fyzickej osoby, ktorá spĺňa zákonom stanovené predpoklady 
a má sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. utajované skutočnosti EÚ 
alebo utajované skutočnosti NATO) je „certifikát o bezpečnostnej previerke osoby podľa § 60 
ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z.“ (ďalej len „certifikát osoby“). 

Vzhľadom na kontext samotnej žiadosti a jej sprievodných materiálov budeme odpoveď 
formulovať vo vzťahu k podnikateľovi s potvrdením o priemyselnej bezpečnosti a k fyzickej osobe 
s osvedčením. 

Ak by mal podnikateľ záujem uchádzať sa v budúcnosti o zákazku vo verejnom obstarávaní, 
môže jeho štatutárny orgán aj „preventívne“ požiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky 
podnikateľa. Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je aj písomné 
odôvodnenie tejto žiadosti, kde podnikateľ uvedie, prečo by mal byť držiteľom potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti (dôvodom môže byť aj skutočnosť, že by sa chcel v budúcnosti 
zúčastniť verejného obstarávania, kde môže byť takáto požiadavka podmienkou). Vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa je spoplatnené sumou od 200,-€ do 1500,-€ podľa stupňa 
utajenia (položka 271 sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov). V súvislosti s ochranou utajovaných skutočností 
u podnikateľov je potrebné si uvedomiť, že získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
(a v rámci bezpečnostnej previerky podnikateľa aj získanie osvedčenia pre jeho štatutárny orgán, 
prípadne pre všetkých členov štatutárneho orgánu) je pomerne časovo náročné (viď lehoty 
na rozhodnutie § 27, § 45 ods. 6 a § 51 zákona č. 215/2004 Z. z.), pričom ani výsledok 
bezpečnostnej previerky nie je vopred istý (či žiadateľ o bezpečnostnú previerku spĺňa alebo 
nespĺňa zákonom stanovené predpoklady).  

Vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom uvádzame, že táto osoba nemôže 
preventívne požiadať o bezpečnostnú previerku, pretože 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. Namiesto vedúceho to môže urobiť na základe § 9 



ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. aj bezpečnostný zamestnanec, ak ho jeho vedúci takou úlohou 
písomne poveril. Výnimky z tohto pravidla (že o bezpečnostnú previerku na navrhovanú osobu 
žiada jej vedúci) ustanovuje § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 215/2004 Z. z., tie sa však v kontexte žiadosti 
nevzťahujú na Vami popisovanú situáciu.  

Vo vzťahu k bezpečnostným previerkam (podnikateľov aj fyzických osôb) je potrebné 
upozorniť na dve rozdielne situácie v súvislosti s týmito osobami.  

Môže nastať situácia, že je požiadavka na to, aby bol podnikateľ držiteľom potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti alebo aby fyzická osoba (ktorú jej vedúci navrhne na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami – prizná jej status navrhovanej osoby) bola držiteľom osvedčenia 
(v oboch prípadoch ide o situáciu, keď bola vykonaná bezpečnostná previerka a tieto osoby splnili 
zákonom č. 215/2004 Z. z. požadované predpoklady, na základe čoho im bolo vydané kladné 
rozhodnutie o bezpečnostnej previerke – potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti alebo 
osvedčenie). V tejto situácii sa uvedené osoby nemôžu oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, nie sú ešte oprávnenými osobami. 

Okrem toho môže nastať druhá situácia, keď je požiadavka na to, aby osoba bola oprávnenou 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Fyzickej osobe (ktorú jej vedúci navrhne na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – prizná jej status navrhovanej osoby) môže 
vzniknúť oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, až keď splní všetky 
predpoklady na vznik oprávnenia uvedené v § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. (t. j. zjednodušene 
povedané, okrem toho, že navrhovaná osoba bude držiteľom osvedčenia, musí mať aj vedúcim 
vykonané určenie navrhovanej osoby podľa § 31 zákona č. 215/2004 Z. z.). 

K otázke č. 5 

Vo vzťahu k otázke č. 5 sme časť odpovede uviedli v časti „K otázke č. 2 až 4“ (ohľadom toho, 
kto môže požiadať o vykonanie bezpečnostnej previerky). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, 
že nie je relevantné vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností, či je pôvodcom utajovanej 
skutočnosti „zamestnávateľ“ osoby, ktorá by sa mala oboznamovať s utajovanou skutočnosťou 
alebo či je pôvodcom utajovanej skutočnosti iný „zamestnávateľ“. Zmyslom ochrany utajovaných 
skutočností je v záujme Slovenskej republiky chrániť všetky utajované skutočnosti. 

V kontexte tejto otázky je potrebné vysvetliť pojem „potreba oboznamovať sa s utajovanou 
skutočnosťou“ na príklade. Potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami môže vzniknúť 
bez ohľadu na to, kto je pôvodcom konkrétnej utajovanej skutočnosti. Napríklad v súvislosti 
s prepravou vyhoretého jadrového paliva môže vzniknúť potreba oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami tak na strane štátu (napríklad Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Úrad jadrového dozoru), ako aj na strane podnikateľov, ktorých štát za účelom prepravy 
vyhoretého jadrového paliva potrebuje (napríklad Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., 
prepravné spoločnosti – Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 
a. s.). Inak povedané, s utajovanou skutočnosťou vytvorenou jedným pôvodcom (napríklad 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky) sa v súvislosti s prepravou vyhoretého 
jadrového paliva budú musieť oboznámiť v primeranom rozsahu všetky relevantné dotknuté 
subjekty, t. j. vznikne potreba oboznámiť sa s utajovanou skutočnosťou, ktorej pôvodcom je 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, u všetkých zamestnancov relevantných 
dotknutých subjektov, ktorí to pre výkon svojho pracovného zaradenia potrebujú (majú „potrebu 
vedieť“ alebo „need to know“ ). Na takýto účel si každý vedúci vo svojej pôsobnosti podľa § 8 ods. 
2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (vymedzuje, ktorí z jeho zamestnancov sa 



v budúcnosti pravdepodobne budú musieť oboznamovať s utajovanými skutočnosťami), žiada 
úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky pre svoje navrhované osoby podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
zákona č. 215/2004 Z. z. a určuje ich na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa 
§ 8 ods. 2 písm. g) a § 31 zákona č. 215/2004 Z. z., aby sa stali oprávnenými osobami a mohli sa 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

K otázke č. 6 

V súvislosti s otázkou č. 6 je potrebné si uvedomiť, že ochrana utajovaných skutočností je 
vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu 
informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
a na priemyselnú bezpečnosť. Tieto podmienky je potrebné vytvoriť (úkony zvyčajne 
predchádzajúce bezpečnostnej previerke), overiť ich splnenie (prostredníctvom bezpečnostnej 
previerky) a následne ich udržiavať, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností. 
Z časového hľadiska, overenie splnenia všetkých podmienok nie je možné vykonať v okamihu 
tesne pred vznikom potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami. 

Z pohľadu ochrany utajovaných skutočností je potrebné vziať do úvahy lehoty potrebné 
na vykonanie bezpečnostných previerok (viď § 27, § 45 ods. 6 a § 51 zákona č. 215/2004 Z. z.), 
lehoty na zabezpečenie chránených priestorov (ak je potrebné certifikovať  mechanický zábranný 
prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok), lehoty v súvislosti s bezpečnosťou 
technických prostriedkov (ak je potrebné certifikovať technický prostriedok), prípadne lehoty 
v súvislosti so šifrovou ochranou informácií (ak je potrebné certifikovať prostriedok šifrovej 
ochrany informácií). 

Na základe uvedeného možno konštatovať, aj s prihliadnutím na časové hľadisko trvania 
samotného procesu verejného obstarávania, že podmienky na personálnu bezpečnosť (najmä 
bezpečnostná previerka navrhovanej osoby – štatutárneho orgánu podnikateľa) a podmienky 
na priemyselnú bezpečnosť (bezpečnostná previerka podnikateľa) sú v tejto súvislosti práve 
postavené na „predpoklade“, že osoba by sa mohla v budúcnosti oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami pri plnení predmetu zákazky. 

K otázke č. 7 a č. 8 

Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (žiadosť o vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa) podľa § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. je 
aj bezpečnostný projekt podnikateľa (§ 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z.) a žiadosť 
o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné 
alebo vyšší stupeň.  

V bezpečnostnom projekte podnikateľa podľa § 45 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z., podľa § 3 
ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 301/2013 Z. z. a podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 301/2013 Z. z. 
podnikateľ uvádza, v rámci realizácie bezpečnostnej politiky na personálne zabezpečenie ochrany 
utajovaných skutočností, zoznam osôb, ktoré sa majú v podmienkach podnikateľa oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami s uvedením požadovaného stupňa utajenia a zoznam pracovných 
zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam. To však neznamená, 
že vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je podmienené vykonaním bezpečnostných 
previerok všetkých týchto osôb. O vykonanie bezpečnostných previerok osôb uvedených 
v zozname (nemusia to byť všetci zamestnanci podnikateľa, ale iba tí, ktorí majú byť zaradení 
na pracovné pozície, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam) môže 
podnikateľ (vedúci podnikateľa) požiadať aj po vydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.  



Vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je podmienené iba vykonaním bezpečnostnej 
previerky štatutárneho orgánu (všetkých členov štatutárneho orgánu). 

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti sa vzťahuje iba na podnikateľa, t. j. získanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia Dôverné vo vzťahu k vzniku 
oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevzťahuje automaticky 
na všetkých jeho zamestnancov (vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľovi 
pre stupeň utajenia Dôverné nenahrádza vydanie osvedčení pre stupeň utajenia Dôverné 
všetkým jeho zamestnancov). 

K otázke č. 9 

Pôvodcom utajovanej skutočnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená 
rozhodnúť, že informácia alebo vec je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia 
a rozhodnúť o zmene alebo zrušení stupňa jej utajenia. V kontexte ustanovení § 6 ods. 8 a § 43 
zákona č. 215/2004 Z. z. je potrebné zdôrazniť, že podnikateľ nie je pôvodcom utajovaných 
skutočností, tie mu môžu byť iba postúpené zo štátneho orgánu alebo štátny orgán môže požiadať 
podnikateľa, aby pre neho vytvoril utajované skutočnosti. 

Štátny orgán ako pôvodca utajovanej skutočnosti nemôže vytvoriť alebo požiadať podnikateľa 
o vytvorenie akejkoľvek utajovanej skutočnosti (či už sa to týka jej obsahu alebo stupňa utajenia).  

Prvým limitom pre štátny orgán je, že utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať 
len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Konkrétne oblasti, 
v ktorých môžu vznikať utajované skutočnosti sú taxatívne vymedzené v § 1 nariadenia vlády.  

Druhým limitom pre štátny orgán je § 3 zákona č. 215/2004 Z. z., teda právna úprava, z ktorej 
vyplýva, za akých podmienok sa môžu označiť utajované skutočnosti stupňom utajenia a akým 
stupňom utajenia sa môžu označiť. 

Tretím limitom pre štátny orgán je § 4 zákona č. 215/2004 Z. z. (zákaz utajovania niektorých 
informácií), kde je taxatívne uvedené, aká informácia nemôže byť utajovanou skutočnosťou. 

Vedúci štátneho orgánu podľa § 2 nariadenia vlády vymedzí utajované skutočnosti (vyberie 
z oblastí uvedených v § 1 nariadenia vlády), ktoré môžu v štátnom orgáne vznikať v rámci jeho 
pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu. Toto vymedzenie utajovaných skutočností 
vydáva vedúci písomne vo forme zoznamu utajovaných skutočností, ktorý je verejný. Obsahom 
zoznamu utajovaných skutočností je konkrétne určenie utajovaných skutočností s príslušným 
stupňom utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z., zaradených do oblastí podľa § 1 nariadenia 
vlády a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia. 


