
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Naša spoločnosť má previerku na oboznamovanie sa s US pre II. stupeň Dôverné, ktoré je 
platné do októbra 2020. Jeden z konateľov xxxxx xxxxxxx má platnú previerku do augusta 2020 
pre Dôverné. Medzitým získala previerku na Prísne tajné, ktoré je platné do marca 2021. Môžeme 
to považovať za dostačujúce, aby firma neprišla o previerku?“  

 
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“). 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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 § 28 ods. 1 zákona platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia 
Prísne tajné je päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné je sedem rokov a pre 
utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je desať rokov. 

Podľa § 29 zákona úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný počas platnosti 
osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 
a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. Na také zrušenie 
platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26. 

Podľa § 50 ods. 5 zákona ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok 
priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo opakovane porušil 
povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť potvrdenia. 

 
Podľa § 52 ods. 1 zákona platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zaniká 
a) uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 
b) zrušením podnikateľa alebo 
c) oznámením podľa § 50 ods. 5. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Jednou z podmienok na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v oblasti 
personálnej bezpečnosti je, že štatutárny orgán podnikateľa je držiteľom platného osvedčenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) príslušného stupňa 
utajenia, vydaného podľa § 26 ods. 1 zákona. Ak je štatutárnym orgánom spoločnosti viac 
konateľov, túto podmienku musí spĺňať každý konateľ.  

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti je platné, kým neuplynie doba jeho platnosti, 
nedôjde k zrušeniu podnikateľa alebo jeho platnosť nezruší úrad rozhodnutím. 

V žiadosti uvádzate, že konateľ spoločnosti je držiteľom platného osvedčenia na stupeň 
utajenia Dôverné a aj platného osvedčenia na stupeň utajenia Prísne tajné. V kontexte Vašej 
otázky s prihliadnutím na citované ustanovenia platnej právnej úpravy v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností možno uvedené považovať za dostačujúce za predpokladu, že každý 
člen štatutárneho orgánu Vašej spoločnosti je držiteľom platného osvedčenia a nedôjde 
k zrušeniu platnosti osvedčenia úradom podľa § 29 zákona. 

 



IV. POUČENIE 

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

 


