
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti s mojimi osobnými skúsenosťami s obchodnou spoločnosťou, ktorá je 
dlhodobo vedená ako dlžník poisťovní a finančnej správy s dlhom, som Vás požiadal 
o poskytnutie informácie, či uvedená spoločnosť k zmluvám o dodávkach, ktoré uzatvára 
s orgánmi štátu nepotrebuje bezpečnostnú previerku a či je legálne, aby sa na svojom webovom 
portáli prezentovala už neplatným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti. Dostal som od Vás 
len informáciu, že uvedená spoločnosť už nie je držiteľom platného potvrdenia, za čo Vám týmto 
ďakujem.  

Prosím ale teda o doplnenie informácie, či sa a prípadne kto, ak nie Vy, posudzuje, či 
spoločnosť potrebuje alebo nepotrebuje bezpečnostnú previerku a či je legálne, aby sa na svojom 
webovom portáli prezentovala už neplatným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti. Podľa mňa 
im to prináša nelegálnu výhodu v obchodnej konkurencii a hospodárskej súťaži a zaujíma ma, či 
Váš úrad berie na to ohľad.“. 

 
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. je utajovanou skutočnosťou 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 a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej 
republiky svojím nariadením. 

 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. je pôvodcom utajovanej skutočnosti 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 § 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, 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. 

Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je  



a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
b) ekonomicky stabilný, 
c) bezpečnostne spoľahlivý, 
d) bezúhonný. 

Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti zaniká uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bodu 6. zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany 
utajovaných skutočností vydáva a zrušuje potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Pôvodcami utajovanej skutočnosti podľa platnej právnej úpravy môžu byť iba štátne 
orgány, ktoré v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej zákonom a v súlade s nariadením vlády 
určujú stupeň utajenia utajovaných skutočností a zaraďujú ich do zoznamu utajovaných 
skutočností. Utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na podnikateľa, ak má 
vydané platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a iba na základe zmluvy o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „zmluva“), ktorá musí obsahovať zákonom 
ustanovené náležitosti.  

Splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zisťuje úrad 
bezpečnostnou previerkou podnikateľa. Ak podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46 zákona č. 
215/2004 Z. z., úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti s platnosťou najviac na 5 
rokov. 

Umožnenie prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, ktoré je potrebné chrániť 
vo verejnom záujme, závisí teda výlučne od rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, a to v 
závislosti od realizácie jeho zmluvných vzťahov, a z toho vyplývajúcej potreby postúpiť 
podnikateľovi utajované skutočnosti v rozsahu, ktorý vymedzí v zmluve. 

Zverejnenie neplatného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na webovom sídle daného 
subjektu znamená, že daný podnikateľ nie je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami, a to z dôvodu zániku platnosti tohto potvrdenia.  

Do zákonom vymedzenej pôsobnosti úradu nepatrí posudzovanie obsahu webových 
stránok jednotlivých subjektov. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


