
I. PREDMET ŽIADOSTI 

..........„naša spoločnosť plánuje požiadať o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa 
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pre stupeň oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami II. stupňa – Dôverné. So zreteľom na to by som si Vám dovolil položiť sériu otázok 
ohľadom podkladov a splnenia podmienok potrebných pre udelenie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti pre podnikateľa – akciovú spoločnosť resp. jej štatutárnym orgánom-členom 
predstavenstva. 

1. Je možné ustanovenie § 30 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

vykladať tak, že odvolanie sa dá podať aj proti meritórnemu rozhodnutiu Úradu o udelení alebo 

neudelení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo je odvolanie možné podať len proti 

procesným rozhodnutiam uvedených v predmetnom ustanovení akým je napríklad rozhodnutie 

podľa § 26 ods. 2 predmetného zákona. 

2. V powerpointovej prezentácii uvedenej na webovej stránke NBU na linke 

http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/postup-pred-vydanim-

potvrdenia-o-priemyselnej-bezpecnosti.pdf je uvedené v 11 slide tohto dokumentu, že  

pri vyplňovaní bezpečnostného dotazníka podnikateľa je nutné vyplniť len úvod a časť pre 

príslušnú formu podnikania. Rád by som sa preto opýtal, ktoré z týchto častí je možné považovať 

za úvod, nakoľko žiadna nie je explicitne pomenovaná ako úvod a časti, ktoré sa v dotazníku 

nachádzajú po časti, kde sa vyplňuje príslušná forma podnikania sa javia ako podstatné 

a relevantné na vyplnenie, nakoľko k týmto častiam by sa mali pridať aj prílohy, ktoré budú 

v týchto nasledujúcich častiach dopĺňať a potvrdzovať správnosť uvedených údajov. 

3. V osobnom a bezpečnostnom dotazníku, ktorý je prílohou k časti o vykonaní bezpečnostnej 

osoby sa v 14. časti tohto dotazníka uvádzajú údaje o spáchaní priestupku, iného správneho 

deliktu a to v posledných piatich rokoch. Nakoľko je viac ako pravdepodobné, že si osoba nemusí 

pamätať všetky priestupky a iné správne delikty, ktorých sa dopustila v posledných piatich 

rokoch je na mieste otázka, či sa údaje o spáchaní správnych deliktov dokladujú výpisom z určitej 

evidencie o spáchaní týchto správnych deliktov a ak áno ktorej, nakoľko je správne delikty 

v rôznych oblastiach oprávnený prejednávať okresný úrad, polícia, mestská polícia a iní. 

4. V bode 15. v osobnom a bezpečnostnom dotazníku a v bode 22. tohto dotazníka  

sa uvádzajú údaje o závislosti na alkoholové nápoje a informácie o užívaní omamných alebo 

psychotropných látok. Je nutné doložiť pravdivosť týchto údajov lekárskym vyšetrením/lekárskou 

správou? 

5. V bode 24. v osobnom a bezpečnostnom dotazníku sa nachádzajú údaje o exekúcii voči 

osobe v posledných 7 rokoch. Je nutné doložiť správnosť týchto údajov potvrdením od súdu? 

6. V bode 13. v osobnom a bezpečnostnom dotazníku je nutné uviesť všetky vznesené 

obvinenia z trestného činu voči osobe. Je postačujúce potvrdiť správnosť týchto údajov 

predložením výpisu z registra trestov? Je nutné nejakým spôsobom preukázať, že sa v momente 

podania žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky nevedie voči osobe trestné stíhanie aj keď 

o tomto v momente podania žiadosti nemusela vedieť, nakoľko jej uznesenie o vznesení 

obvinenia nebolo možno ešte doručené? 

7. V bode 9. v osobnom a bezpečnostnom dotazníku sa vypĺňajú údaje o súčasnom 

zamestnaní, štúdiu alebo zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je nutné uviesť 

súčasné zamestnanie len v tuzemsku alebo je nutné uviesť prípadné aj druhé zamestnanie 

v zahraničí?“ 

http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/postup-pred-vydanim-potvrdenia-o-priemyselnej-bezpecnosti.pdf
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/postup-pred-vydanim-potvrdenia-o-priemyselnej-bezpecnosti.pdf


 
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 § 16 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. 
a) predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise  
a bezpečnostnom dotazníku osoby je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Ak ide  
o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba 
bezpečnostný dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej 
obsahom. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 
navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, vydá o tom 
rozhodnutie. 

Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ak má žiadosť alebo podkladové materiály 
podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 nedostatky, pre ktoré nemožno začať bezpečnostnú 
previerku, vyzve úrad navrhovanú osobu, aby ich v určenej lehote odstránila; súčasne ju poučí, 
že v prípade neodstránenia nedostatkov zastaví bezpečnostnú previerku.  

Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku preruší, ak bola 
navrhovaná osoba vyzvaná na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4. 

Podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je na základe zistenia nových skutočností 
povinný počas platnosti osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia 
podľa § 10 ods. 1 a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. 
Na také zrušenie platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26. 

Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. proti rozhodnutiu úradu podľa § 26 ods. 2, § 29, 
§ 50 ods. 2 a 5 a § 60 ods. 7, okrem rozhodnutia Slovenskej informačnej služby, Vojenského 
spravodajstva a Policajného zboru môže osoba, ktorej bolo rozhodnutie doručené, podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa 
úradu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými navrhovaná osoba odôvodňuje zrušenie 
rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok. 

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak 
odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak úrad o odvolaní sám nerozhodne, predloží ho spolu  
so stanoviskom k podanému odvolaniu a s ostatným spisovým materiálom, ktorý sa týka 
napadnutého rozhodnutia, orgánu oprávnenému rozhodnúť o odvolaní (ďalej len „odvolací 
orgán"), a to do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené.  

Podľa § 30 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. v sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej 
previerky medzi Vojenským spravodajstvom a úradom podľa § 18 ods. 3 a o odvolaní podľa 
odseku 1 rozhoduje odvolací orgán, ktorým je výbor Národnej rady Slovenskej republiky 
zriadený osobitným predpisom. Postup odvolacieho orgánu ustanoví osobitný predpis. Trovy 
konania súvisiace s odvolaním podľa odsekov 1 až 3 vrátane trov v súdnom konaní znáša úrad.  

Podľa § 50 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí,  
že podnikateľ podmienky uvedené v § 46 nespĺňa, vydá o tom rozhodnutie. 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-16.odsek-1.pismeno-a
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-26.odsek-2
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-29
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-50.odsek-2
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-50.odsek-5
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-60.odsek-7
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20180401.html#paragraf-18.odsek-3


Podľa § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať 
niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo 
opakovane porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť 
potvrdenia. 

Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej 
osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydáva certifikát  
o bezpečnostnej previerke tejto osoby; na vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke osoby 
sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 33. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola 
vykonaná previerka podľa § 18, certifikát o bezpečnostnej previerke takejto osoby vydáva úrad 
na základe posúdenia jej bezpečnostného spisu. 

Podľa čl. 4 ods. 1 Ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru 
Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného 
úradu (ďalej len „zákon č. 254/2006 Z. z.“) Konanie výboru sa začína doručením odvolania, 
stanoviska k podanému odvolaniu a ostatného spisového materiálu, ktorý sa týka napadnutého 
rozhodnutia.  

Podľa čl. 4 ods. 2 zákona č. 254/2006 Z. z. výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa 
začatia konania. Ak sú na to dôvody, výbor napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti úradu  
na nové rozhodnutie; inak odvolanie zamietne. Rozhodnutie výboru obsahuje výrok, v ktorom sa 
uvedú dôvody, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, odôvodnenie a poučenie o opravnom 
prostriedku. 

Podľa čl. 5 ods. 2 zákona č. 254/2006 Z. z. rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom.  
Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V prípadoch taxatívne stanovených v § 30 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je proti 
rozhodnutiu úradu prípustné podanie riadneho opravného prostriedku. Osoba, ktorej bolo 
doručené rozhodnutie, môže proti tomuto rozhodnutiu písomne podať odvolanie, do 15 dní  
odo dňa doručenia rozhodnutia spolu s odôvodnením jeho zrušenia. Odvolanie má odkladný 
účinok.  

Ak úrad tomuto odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovel, predloží ho do 30 dní od kedy mu 
bolo doručené spolu so stanoviskom a spisovým materiálom na rozhodnutie Výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 
(ďalej len „výbor“), ktorý odvolanie zamietol.  

Výbor môže rozhodnutie úradu zrušiť a vec mu vrátiť na nové rozhodnutie alebo 
odvolanie podané navrhovanou osobou môže zamietnuť. Právoplatné rozhodnutie výboru je 
konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom a na preskúmanie rozhodnutia je príslušný 
Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

 
Prezentácie zverejnené na webovom sídle úradu vypracovali príslušníci úradu ako 

pomocné materiály pre podnikateľov, ktorí majú záujem získať potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti. Tieto prezentácie majú informatívny charakter. Pokyny pre vyplňovanie dotazníka 
sú uvedené na jeho titulnej strane. Podnikateľ žiadajúci o vydanie potvrdenia sa vyjadrujete  
ku všetkým bodom dotazníka, v prípade ak sa ho otázka dotazníka netýka - uvedie „netýka sa 



ma“. V dotazníku sú v predtlači uvedené všetky formy podnikania (body 3.1 – 3.8), z ktorých 
podnikateľ vyplní tie body, ktoré sa týkajú jeho formy podnikania.  

 
K otázkam ohľadom vyplňovania osobného a bezpečnostného dotazníka na účely 

vykonania bezpečnostnej previerky Vám uvádzame, že navrhovaná osoba je povinná uvádzať 
úplné a pravdivé údaje. Dokladovanie skutočností navrhovanou osobou vo Vami uvedených 
prípadoch zákon nevyžaduje. Ak má žiadosť alebo podkladové materiály nedostatky, pre ktoré 
nemožno začať bezpečnostnú previerku (napr. neúplné údaje), vyzve úrad navrhovanú osobu, 
aby ich v určenej lehote odstránila a bezpečnostnú previerku preruší. Právnym následkom 
neodstránenia nedostatku v určenej lehote je zastavenie bezpečnostnej previerky. 

 
Pre úplnosť dodávame, že v osobnom a bezpečnostnom dotazníku je potrebné uvádzať 

súčasné zamestnanie, ako aj predchádzajúce zamestnanie, a teda aj zamestnanie v zahraničí.   
 
IV. POUČENIE 

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


