
I. PREDMET ŽIADOSTI 

            „... Naša spoločnosť pripravuje systém mobilných poľných nemocníc vybavených pľúcnymi 
ventilátormi. Za cieľ máme ponúknuť ich Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnútra SR. Je 
v tomto prípade povinná bezpečnostná previerka – potvrdenie priemyselnej bezpečnosti ?“ 

 
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 § 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. 

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 § 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. 



Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o zmluve o prístupe podnikateľa  
k utajovaným skutočnostiam 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.“). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie uvedeného a v kontexte Vašej žiadosti uvádzame, že ak štátny orgán 
chce postúpiť podnikateľovi utajované skutočnosti, chce požiadať podnikateľa o vytvorenie 
utajovaných skutočností alebo sa podnikateľ má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, tak 
takýto podnikateľ musí byť držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Ak podnikateľ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, čo i len predpokladá 
oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou, mal by požiadať úrad o vydanie potvrdenia  
o priemyselnej bezpečnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. 
a vyhláškou č. 301/2013 Z. z. Ako právny dôvod podania žiadosti plne postačuje samotný 
predpoklad oboznamovania sa s utajovanou skutočnosťou zo strany podnikateľa. 

Bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe žiadosti štatutárneho 
orgánu.  

Bezpečnostná previerka sa začína dňom doručenia žiadosti úradu. Podnikateľ je povinný 
požiadať úrad o vydanie potvrdenia výlučne na tlačive, ktoré úrad zverejnil na svojom webovom 
sídle.  

Tlačivo žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti a ďalšie podkladové 
materiály môžete získať na webovom sídle úradu. 

Ďalšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok podnikateľov, 
vrátane príslušných vzorov, môžete získať 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/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html

