
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ako spoločnosť zvažujeme získanie potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. V rámci 
podmienok pre získanie je nutné, aby mali previerku príslušného stupňa aj konatelia spoločnosti. 
Je nutné, aby takúto previerku mal aj prokurista spoločnosti?“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje 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. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

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 § 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 § 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. 

Personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom , určením a kontrolou osôb, 
ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a je upravená 
vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (ďalej 
len „vyhláška č. 134/2016 Z. z.“). 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 134/2016 Z. z. zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona 
obsahuje najmä 

a) funkciu, 
b) stupeň utajenia. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Zákon č. 215/2004 Z. z. a ani predpisy vydané na jeho vykonanie neustanovujú priamu 
povinnosť vykonať bezpečnostnú previerku prokuristovi. Takáto previerka je však potrebná 
v prípade, ak: 

1. je prokurista štatutárny orgán alebo je členom štatutárneho orgánu, alebo  

2. vedúci (štatutárny orgán podnikateľa) uvedie funkciu prokuristu v povinne vedenom 
zozname funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami. 

V prvom prípade, ak by bol prokurista zároveň štatutárny orgán alebo členom štatutárneho 
orgánu spoločnosti, bez ohľadu na to či je, alebo nie je zamestnancom spoločnosti, musí spĺňať 
podmienky stanovené zákonom pre štatutárny orgán, t. j. byť oprávnenou osobou na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.  

V druhom prípade ide o určenie takých funkcií, kde sa dlhodobo a pravidelne predpokladá 
potreba oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami. Takéto určenie funkcií musí vychádzať 
z platného zoznamu utajovaných skutočností a zo skutočnej potreby oboznamovania sa 
s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti príslušného štátneho orgánu. 

V prípade, ak má prokurista vykonávať funkciu, ktorá je určená vedúcim na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami, musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia, t. j. musí mať 
vykonanú bezpečnostnú previerku príslušného stupňa a vydané platné osvedčenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a musí byť vedúcim určený na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami pred jeho začatím. 

Ak by prokurista mal v oblasti ochrany utajovaných skutočností vykonávať úlohy za 
vedúceho v rozsahu, ktorý vedúci vymedzil v písomnom poverení, je potrebné poukázať na 
ustanovenie zákona, podľa ktorého môže vedúci zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť bezpečnostného zamestnanca vykonávaním vymedzených úloh. V takomto prípade je 
nevyhnutné, aby prokurista disponoval nielen platným osvedčením úradu, ale aj potvrdením 
úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.  



IV. POUČENIE 

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

 


