
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dňa 5. 1. 2021 bolo spoločnosti doručené oznámenie o predĺžení lehoty prebiehajúcej 
previerky podnikateľa. Ak spoločnosti nebude ku dňu 5. 4. 2021 doručené rozhodnutie NBÚ 
o udelení / neudelení previerky priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, (de jure) stráca k tomuto 
dňu previerku priemyselnej bezpečnosti so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami... Chápeme, 
že v súčasnej epidemiologickej situácii dochádza k časovému predlžovaniu procesov súvisiacich 
s výkonom bezpečnostnej previerky. Bolo by preto v tomto prípade možné zo strany zmluvných 
partnerov akceptovať čas medzi vypršaním platnosti aktuálneho potvrdenia (5.4.2021) 
a rozhodnutím o novom potvrdení priemyselnej bezpečnosti ako čas, kedy by nemuselo dôjsť 
k zrušeniu platnosti platných ZOPUS-ov?“ 

 
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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. je oprávnenou osobou právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

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 § 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje vykonanie 
bezpečnostnej previerky I. stupňa. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci žiada úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné.  

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu.  

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o zániku určenia osoby oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci 
informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

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. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 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 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. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína 
dňom doručenia žiadosti podľa odseku 3.  

Podľa § 51 ods. 1 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.  

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
zaniká 

a) uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 
b) zrušením podnikateľa alebo 
c) oznámením podľa § 50 ods. 5.  

Podľa § 52 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa podľa odseku 1 je jeho vedúci povinný zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností pred neoprávnenou manipuláciou. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. možno technické prostriedky používať iba 
v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené 
v certifikáte technického prostriedku. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu žiadosť uvádzame, že zákon č. 215/2004 Z. z. upravuje bezpečnostné 
previerky právnických osôb (podnikateľ). O vykonanie bezpečnostnej previerky v uvedenom 
prípade žiada „vedúci“ (štatutárny orgán) a bezpečnostná previerka sa začína dňom doručenia 
žiadosti úradu. Lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke podnikateľov zákon č. 215/2004 
Z. z. explicitne stanovil v § 51. 

Z kontextu Vašej otázky je zrejmé, že Vaša žiadosť o potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 
bola úradu doručená 4. 9. 2020, t. z. že bezpečnostná previerka začala plynúť od tohto dátumu.  

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190101.html#paragraf-46
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190901.html#paragraf-50.odsek-5


O bezpečnostnej previerke pre stupeň utajenia Dôverné je úrad povinný rozhodnúť do 
štyroch mesiacov po podaní žiadosti, resp. do siedmych mesiacov, ak vzhľadom na povahu veci 
nebolo možné rozhodnúť v lehote štyroch mesiacov. Vo Vašom prípade lehota na rozhodnutie 
o bezpečnostnej previerke uplynie 4. 4. 2021. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že ak 
úrad nevydá do tohto termínu nové potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, súčasné potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti Vám platí do 5. 4. 2021 a nasledujúcim dňom strácate oprávnenie na 
vytváranie alebo postúpenie utajovanej skutočnosti.  

Zo strany vedúceho, resp. bezpečnostného zamestnanca je potrebné, v súvislosti so 
zánikom platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, vykonať nasledovné činnosti 
a opatrenia: 

 zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred neoprávnenou manipuláciou, 

 preukázateľne a bezodkladne oznámiť zánik platnosti potvrdenia o priemyselnej 

bezpečnosti zmluvným stranám zmluvy o prístupe k utajovaným skutočnostiam. 

Zároveň odporúčame: 

 vykonať zánik určenia oprávnených osôb, 

 vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 

 o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 

Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

Právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností ďalej určuje činnosti a opatrenia, 
ktoré má vykonať podnikateľ, bez konkrétneho určenia zodpovednosti, t. j. tieto nemusia byť 
vykonané priamo vedúcim. Ide o nasledovné činnosti a opatrenia: 

 zabezpečiť používanie technického prostriedku určeného na vytváranie, spracúvanie, 

prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností v súlade s podmienkami a pravidlami 

používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku. 

Zároveň dávame do pozornosti aj skutočnosť, že zmluva o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam obsahuje aj úpravu práv a povinností zmluvných strán, ak 
podnikateľovi zanikne platnosť potvrdenia. Táto úprava práv a povinností zmluvných strán môže 
obsahovať aj potrebu vykonania iných opatrení v súvislosti so zánikom platnosti potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
 
  

  
  
  
  

 

 


