
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ak by bolo možné ku pripravovanej bezp. previerke podnikateľa, xxx, IČO: xxxxxxxxx na 
stupeň dôverné prosím informáciu, či ak je platné osvedčenie osoby konateľa pod č. SP-PB-
xxx/2014-Ž platné do xx.xx.2024 či sa pri pripravovanej novej žiadosti – stupeň utajenia dôverné 
považuje za platné a teda sa nevyplňuje a neposiela nová.“ 

 
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 § 8 ods. 1 zákona 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 § 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 č. 215/2004 Z. z. 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 č. 215/2004 Z. z. alebo meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej 
bezpečnostná previerka príslušného stupňa už prebieha. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či podnikateľ spĺňa podmienky na 
vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Jednou zo základných podmienok na vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v oblasti personálnej bezpečnosti je 
skutočnosť, že štatutárny orgán je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) príslušného stupňa utajenia, vydaného 
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. Ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, túto 
podmienku musí spĺňať každý člen štatutárneho orgánu.  



Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, už disponuje platným 
osvedčením 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., alebo meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej 
bezpečnostná previerka prebieha. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


