
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Spoločnosť má potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia VYHRADENÉ 
platné do roku 2019, predsedníčka predstavenstva spoločnosti má platné osvedčenie pre 
utajované skutočnosti stupňa utajenia DÔVERNÉ platné do roku 2022. 
a) máme súčasne so žiadosťou o previerku priemyselnej bezpečnosti požiadať aj o preverenie 

predsedníčky predstavenstva, aby nebol problém s dobou previerky priemyselnej 
bezpečnosti? Udelíte predsedníčke predstavenstva nové osvedčenie, aj keď má v súčasnosti 
ešte stále platnú previerku do roku 2022?  

b) Môžeme požiadať o previerku priemyselnej bezpečnosti na 5 rokov, udelíte nám ju na 5 
rokov a keď bude končiť previerka predsedníčke predstavenstva, tak budeme žiadať o jej 
novú personálnu previerku?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 26 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.“) 
ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik 
oprávnenia podľa § 10 ods. 1, namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osvedčenie. 

 
Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 

previerke  
a) II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania, 
b) III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania, 
c) IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania. 

 
Podľa § 27 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 navrhovanú osobu a vedúceho, ktorý 
o vykonanie previerky požiadal. 

 
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 § 2 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. 
o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa žiadosť o vykonanie 
bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň sa 
k žiadosti o vydanie potvrdenia nepripája, ak táto osoba má platné osvedčenie podľa § 26 ods. 
1 zákona príslušného stupňa alebo sa jej vykonáva bezpečnostná previerka príslušného stupňa; 
v takom prípade sa uvedie číslo a dátum vydania osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo 
meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná previerka príslušného stupňa 
už prebieha. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



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 štatutárnym orgánom je 
kolektívny orgán, túto podmienku musí spĺňať každý člen štatutárneho orgánu.  

Právna úprava počíta s možnosťou, kedy štatutárny orgán podnikateľa už má vydané platné 
osvedčenie alebo bezpečnostná previerka mu prebieha. V takom prípade sa k žiadosti o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa nepripája žiadosť o vykonanie 
bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň, 
ale sa uvedie číslo a dátum vydania osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo meno, priezvisko 
a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná previerka príslušného stupňa už prebieha. 
V uvedených prípadoch nie je rozhodujúcim činiteľom pre vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa a následne ani na dĺžku jeho platnosti (5 rokov) dátum uplynutia 
platnosti vydaného osvedčenia jeho štatutárneho orgánu za podmienky, že štatutárny orgán 
podnikateľa počas celej doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
kontinuálne spĺňa podmienku platného osvedčenia vydaného úradom.  

V prípade, že doba platnosti osvedčenia je kratšia ako doba platnosti potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, je potrebné, aby podnikateľ požiadal úrad o vykonanie 
bezpečnostnej previerky pre štatutárny orgán v dostatočnom časovom predstihu v zmysle lehôt 
ustanovených v § 27 zákona č. 215/2004 Z. z. Napríklad pri bezpečnostnej previerke 
štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné (bezpečnostná previerka II. stupňa) je 
potrebné požiadať úrad najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím platnosti pôvodného osvedčenia 
štatutárneho orgánu o vykonanie jeho bezpečnostnej previerky, samozrejme za predpokladu, že 
nedôjde k zastaveniu alebo prerušeniu bezpečnostnej previerky. 

 
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. 


