
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Rada by som sa opýtala, či by sa urýchlil proces vydania bezpečnostnej previerky, v prípade že 
právnická osoba ako celok bezpečnostnú previerku nemá, ale konateľ spoločnosti ju má? Postupuje sa 
pri dodaniach dokumentoch rovnako?  

Zároveň by ma zaujímalo, či je nutné mať prílohy k dotazníku podnikateľa v mesiaci podania 
žiadosti? Je tam totižto priveľká čakacia doba a všetky prílohy sa mi podarilo nazhromaždiť až 
v nasledujúcom mesiaci s potvrdením na mesiac predchádzajúci.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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.“) 
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 § 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. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. ak má žiadosť nedostatky, pre ktoré nie je možné 

vykonať bezpečnostnú previerku podnikateľa, úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší 
a vyzve podnikateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že v prípade 
neodstránenia nedostatkov zastaví bezpečnostnú previerku podnikateľa. 

  
Podľa § 45 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší 

v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu výkonu bezpečnostnej previerky k výmene alebo 
doplneniu štatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané osvedčenie úradu podľa § 26 zákona, 
a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky uvedenej osoby. Úrad bezpečnostnú 
previerku podnikateľa preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže 
mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia tohto konania. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc z uvedených normatívnych ustanovení uvádzame, že jednou zo základných 
podmienok pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa je skutočnosť, že 
štatutárny orgán je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
príslušného stupňa utajenia, vydaného podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. (ďalej len 



„osvedčenie“). Ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, túto podmienku musí spĺňať každý člen 
štatutárneho orgánu. Previerku štatutárneho orgánu (minimálne previerku II. stupňa) vykonáva úrad v 
rámci bezpečnostnej previerky podnikateľa. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom  alebo 
jeho členom už disponuje platným osvedčením na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
príslušného stupňa utajenia, alebo ak bezpečnostná previerka príslušného stupňa utajenia takejto 
osoby už prebieha, stačí v žiadosti uviesť číslo a dátum vydania osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona 
č. 215/2004 Z. z., jeho kópiu alebo meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná 
previerka prebieha. 

  
Následne v súlade s citovaným ustanovením § 45 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. dopĺňame, že 

neúplnosť a nekompletnosť podkladových materiálov v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnú 
bezpečnosť je úradom posudzovaná ako dôvod na prerušenie bezpečnostnej previerky podnikateľa 
a podnikateľ je následne vyzvaný na odstránenie nedostatkov. Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti bez požadovaných podkladových materiálov teda samotný proces 
bezpečnostnej previerky neurýchli. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami.  

 


