
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ak obstaráva štátna inštitúcia produkt a označí ho za predmet utajovanej skutočnosti, je 
samozrejmé, že spoločnosť, ktorá ho dodáva, musí mať v zmysle zákona previerku na príslušný 
stupeň utajenia. 

Avšak v priebehu vytvárania  tohoto produktu (napr. IT program, vojenské vozidlo, 
bezpečnostné kamery a ich inštalácia a podobne) prichádza priamo do styku s jeho tvorbou 
množstvo ľudí, ktorí takúto previerku nemajú.  

Takže moja otázka znie : 

Ak je produkt v akomkoľvek stupni utajenia, musia mať všetky osoby, ktoré na jeho tvorbe 
participujú, bezpečnostnú previerku?“ 

 
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. 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 a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej 
republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. je oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. je nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie je 
oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred 
nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch 
vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich 
s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami.  

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 § 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 § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa  
s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností,  
s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. 
Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností  
a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa  
s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

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 (ďalej len 
„potvrdenie“). 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho 
orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie, iba na základe zmluvy. Zamestnanec 
podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnenou 
osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva 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. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o bezpečnostnom projekte podnikateľa 
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.“). 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. je 
zoznam osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré 
môžu mať na základe zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením 

a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko, 

b) čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 
vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona, 

c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 
prístup, 

d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 
konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup. 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Ak štátny orgán postupuje podnikateľovi utajovanú skutočnosť (formou postúpenia alebo 
žiadosti o jej vytvorenie) je potrebné, aby podnikateľ mal vydané potvrdenie a aby s ním štátny 
orgán mal uzavretú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. Súčasťou zmluvy 



o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam je zoznam osôb (štatutárny orgán 
podnikateľa a zamestnanci podnikateľa), ktoré môžu mať na základe zmluvy prístup k utajovaným 
skutočnostiam. V zmluve o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam sa vymedzí aj 
rozsah utajovaných skutočností, ku ktorým môžu mať tieto osoby prístup.  

Vo Vami opísanej situácii je zodpovednosťou príslušného štátneho orgánu, aby určil, ktoré 
informácie alebo veci postúpené v súvislosti s predmetom obstarania sú utajovanými 
skutočnosťami. K takto označeným skutočnostiam môžu mať prístup iba oprávnené osoby  
t. j. osoby určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia 
a iba v rozsahu, ktorý im bol určený. Za ochranu utajovaných skutočností v štátnom orgáne 
a u podnikateľa zodpovedá vedúci. Je teda zodpovednosťou príslušného vedúceho, aby 
zabezpečil, že s utajovanými skutočnosťami sa oboznamujú, resp. k nim majú prístup iba 
oprávnené osoby. 

 
IV. POUČENIE 

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

  

  

  

  
  

 

 


