
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... by som si Vás dovolil požiadať o usmernenie vo veci povinnosti zverejňovania zmlúv 
o postupovaní utajovaných skutočností uzatvorených medzi štátnym orgánom a podnikateľom 
podľa § 44 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií).“ 

 
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. a) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je utajovanou 
skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom 
na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, 
neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená 
manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky 
svojím nariadením. 

Podľa § 44 ods. 1 prvej vety 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 § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia. 

Podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera 
povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými 
hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka 
používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, 
majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom 
alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. 
 
 
 
 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

Zmluva o postupovaní utajovaných skutočností podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je 
bezodplatnou zmluvou, ktorou možno postúpiť utajovanú skutočnosť zo štátneho orgánu na 
podnikateľa; jej obsahové náležitosti upravuje § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. Z vyššie 
uvedeného možno konštatovať, že zmluva o postupovaní utajovaných skutočností uzatvorená v 
zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
 
  

  
  
  
  
  

 


