
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„.....naša spoločnosť má potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, ktorého 
platnosť bude končiť teraz v októbri. Pozerala som na Váš web, ale neviem nájsť, že ak ešte 
máme platné potvrdenie a budeme oň opäť žiadať, aby sme následne disponovali s novým 
potvrdením,  či treba všetky doklady, dokumenty, náležitosti zaslať, tak ako keby sme žiadali  
po prvýkrát, alebo je v tomto prípade len nejaká zjednodušená verzia žiadosti?“. 

 
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 § 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 § 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 § 45 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad 
zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 

Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva 
úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu. 

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. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína 
dňom doručenia žiadosti podľa odseku 3. 



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 § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
ekonomicky stabilný, bezpečnostne spoľahlivý a bezúhonný. 

Podľa § 51 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. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti 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 § 1 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. postúpenie utajovanej skutočnosti je činnosť, 
pri ktorej sa podnikateľ oboznamuje s utajovanou skutočnosťou tak, že  

a) utajovaná skutočnosť mu nie je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe alebo  

b) utajovaná skutočnosť mu je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe a podnikateľ ju uchováva vo vlastných podmienkach.  

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. vytváranie utajovanej skutočnosti je proces, 
počas ktorého podnikateľ utajovanú skutočnosť vytvára bez využitia technického prostriedku 
alebo ju vytvára na technickom prostriedku. 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa (ďalej len „potvrdenie“) sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré 
úrad zverejní na svojom webovom sídle. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie citovaných ustanovení právnych predpisov na úseku ochrany 
utajovaných skutočností uvádzame, že platná právna úprava nepozná, a tým pádom ani 
neupravuje inštitút zjednodušenej žiadosti v prípade opakovaného podania žiadosti o vydanie 
potvrdenia. Vo Vami opísanom prípade je potrebné požiadať o vydanie nového potvrdenia 
v súlade s citovanými ustanoveniami. 

Vzory tlačív a bližšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovom sídle 
úradu. 

Odborné stanoviská, ktoré úrad poskytol vo vzťahu k priemyselnej bezpečnosti a 
bezpečnostnej previerke podnikateľa, sú uverejnené na webovom sídle úradu.  

 
 
 

http://www.nbu.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/
http://www.nbu.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/priemyselna-bezpecnost/index.html


IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď na konkrétnu otázku nepredstavuje právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 


