
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Radi by sme Vás poprosili o informáciu týkajúcu sa vykonávania bezpečnostnej previerky 1. 
stupňa, t.j. na stupeň „vyhradené“. Rozumieme tomu, že v zmysle zákona o ochrane utajovaných 
skutočností, bezpečnostnú previerku 1. stupňa nevykonáva NBÚ, ale vedúci právnickej osoby. 

V tomto ohľade by sme sa radi informovali, či vykonanie bezpečnostnej previerky 1. stupňa, 
t.j. na stupeň „vyhradené“, môže vykonať vedúci právnickej osoby (s.r.o.), aj v prípade, keď 
samotná právnická osoba (s.r.o.) nemá bezpečnostnú previerku? 

Ak je odpoveď na vyššie uvedenú otázku nie (t.j. že právnická osoba (s.r.o.) bez bezpečnostnej 
previerky nemôže vykonávať bezpečnostnú previerku 1. stupňa na stupeň „vyhradené“), tak kto 
má v danom prípade vykonávať bezpečnostnú previerku 1. stupňa?“ 

 
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 § 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 § 10 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené musí spĺňať predpoklady na vznik 
oprávnenia podľa odseku 1 okrem písmena h) a musí byť určená podľa § 31 ods. 1 a 2. 

Podľa § 17 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných 
previerok podľa § 18 vykonáva vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa. 

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 § 31 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky 
na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. 
stupňa. Ak navrhovaná osoba niektorú z podmienok uvedených v § 10 ods. 1 nespĺňa, oznámi jej 
vedúci túto skutočnosť písomne. 

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. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Ak sa má zamestnanec podnikateľa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, je potrebné, 
aby podnikateľ: 

 bol držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 
 mal so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným 

skutočnostiam. 
 

Zároveň zamestnanec podnikateľa pred začatím oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami musí 

 mať vykonanú bezpečnostnú previerku najmenej I. stupňa, 
 byť určený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, a to: 

 určením stupňa utajenia, 

 určením nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba 
oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia, 

 byť poučený o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných 
dôsledkoch za ich porušenie, 

 podpísať záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami a vyhlásenie o mlčanlivosti.  

V kontexte Vašej žiadosti uvádzame, že vzhľadom k tomu, že podnikateľ nespĺňa podmienky 
pre postúpenie utajovaných skutočností, a z toho dôvodu ani nie je možné určiť zamestnanca na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, považujeme vykonanie bezpečnostnej 
previerky I. stupňa zamestnanca za bezpredmetné. Bližšie informácie o vykonávaní 
bezpečnostných previerok fyzických osôb a podnikateľov môžete nájsť na webovom sídle úradu. 

 
 
 
IV. POUČENIE 

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

 

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/index.html

