
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujem si Vás požiadať o zaujatie stanoviska k riešeniu tejto otázky: 
Podnikateľovi s platným potvrdením priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia Dôverné ... 

pre oboznamovanie sa s US, postúpenie US a vytváranie US skončí platnosť certifikátu technického 
prostriedku ... 

Podnikateľ zvažuje (nakoľko v súčasnosti nevyužíva tento technický prostriedok) tento 
technický prostriedok znovu necertifikovať, resp. nepožiadať o certifikáciu nového technického 
prostriedku. 

V prípade takého to postupu by bolo potrebné: 
1. V dostatočnom predstihu pred skončením platnosti certifikátu požiadať o vydanie nového 

potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti „iba“ na: 

 oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia Dôverné postúpenej v 
materiálnej podobe a jej uchovávanie vo vlastných podmienkach a 

 vytváranie utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Dôverné bez využitia technického 
prostriedku? 

2. Prepracovať aj celý Bezpečnostný projekt a dať o opäť schváliť na NBÚ, alebo vykonať v tomto 
projekte „iba“  zmeny súvisiace s nepoužívaním technického prostriedku? 

3. V prípade, že opäť bude potrebovať TP bude potrebné požiadať o vydanie nového potvrdenie 
o priemyselne bezpečnosti podnikateľa a vypracovať aj nový bezpečnostný projekt, resp. iba 
pôvodný doplniť a zaktualizovať? 
Ocenil by som aj iné relevantné informácie k takémuto postupu a „dopadu“ na vypracovanie 

bezpečnostnej dokumentácie.“ 
 
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 § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (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 § 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. je podnikateľ povinný hlásiť úradu vždy do 31. 
marca a do 30. septembra kalendárneho roka všetky zmeny údajov v bezpečnostnom dotazníku. 
Táto povinnosť trvá počas doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.  

Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
ekonomicky stabilný, bezpečnostne spoľahlivý a bezúhonný.  



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 § 52 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
zaniká uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, zrušením podnikateľa 
alebo oznámením podľa § 50 ods. 5 tohto zákona. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o zmluve o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam 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 § 1 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. postúpenie utajovanej skutočnosti je činnosť, pri 
ktorej sa podnikateľ oboznamuje s utajovanou skutočnosťou tak, že 

a) utajovaná skutočnosť mu nie je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe alebo 

b) utajovaná skutočnosť mu je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe a podnikateľ ju uchováva vo vlastných podmienkach. 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. vytváranie utajovanej skutočnosti je proces, počas 
ktorého podnikateľ utajovanú skutočnosť vytvára bez využitia technického prostriedku alebo ju 
vytvára na technickom prostriedku. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov a ich certifikácii upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov 
(ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“).  

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky 339/2004 Z. z. certifikáciou jednotlivého technického prostriedku sa 
overuje a osvedčuje zhoda jeho vlastností s požiadavkami bezpečnosti podľa § 2 a 5 vyhlášky 
339/2004 Z. z., ak úrad nevydal certifikát typu.  

Žiadosť o vykonanie certifikácie typu predkladá úradu alebo autorizovanej osobe písomne 
vedúci podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podľa platnej legislatívy je podnikateľ povinný vo svojej pôsobnosti zabezpečiť ochranu 
utajovaných skutočností, ktoré mu boli postúpené alebo ktoré vytvára vo svojej pôsobnosti na 
základe platnej zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. Podnikateľ môže 
utajovanú skutočnosť vytvárať bez využitia technického prostriedku alebo ju vytvára na 
technickom prostriedku.  

Prípadné zmeny v zabezpečení ochrany utajovaných skutočností, vyplývajúce z kontextu vašej 
žiadosti, je nutné zapracovať v jednotlivých subsystémoch zabezpečenia ochrany utajovaných 
skutočností a tie aktualizovať tak, aby boli v zhode so skutočným stavom. Konkrétne je potrebné 
aktualizovať realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpečením ochrany 
utajovaných skutočností v oblasti: 

1. fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú tvorí bezpečnostná dokumentácia 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti vypracovaná podľa § 53 ods. 4 zákona, 

2. informačnej bezpečnosti, ktorú tvoria navrhované prostriedky informačnej bezpečnosti, 
spôsob ich použitia (bezpečnostný projekt na technické prostriedky, smernice používateľa, 
správcu informačného systému a bezpečnostného správcu, ak bol technický prostriedok 
schválený do prevádzky ukončenie schválenia do prevádzky),  

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/339/vyhlasene_znenie.html#paragraf-2
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/339/vyhlasene_znenie.html#paragraf-5


3. administratívnej bezpečnosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikateľa vypracovaný 
v súlade s osobitným predpisom. 

Povinnosť podnikateľa, ktorému je vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, hlásiť 
úradu informácie ohľadom ochrany utajovaných skutočností (zmeny, vykonaná činnosť a pod.) je 
zverejnená na webovom sídle úradu.  

Podnikateľ, ktorý je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti aj v rozsahu 
vytváranie utajovanej skutočnosti na technickom prostriedku, môže vytvárať utajované 
skutočnosti len pri súčasnom zabezpečení podmienok na ich ochranu podľa predpokladov 
uvedených v zákone č. 215/2004 Z. z. a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie.  

V prípade, ak vznikne potreba vytvoriť utajovanú skutočnosť prostredníctvom technického 
prostriedku, alebo budú podnikateľovi postupované utajované skutočnosti v elektronickej 
podobe je potrebné zabezpečiť ochranu takýchto utajovaných skutočností prostredníctvom 
certifikovaného technického prostriedku. Vo Vami uvádzanom prípade to znamená, že podnikateľ 
by musel opätovne požiadať úrad o vydanie certifikátu technického prostriedku, alebo zabezpečiť 
ochranu utajovaných skutočností za oblasť bezpečnosti technických prostriedkov 
prostredníctvom technického prostriedku s platným certifikátom typu. Žiadosť o vykonanie 
certifikácie technického prostriedku je zverejnená na webovom sídle úradu. 

Ďalšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok podnikateľov, vrátane 
príslušných vzorov a certifikácii technických prostriedkov môžete získať na webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/priemyselna-bezpecnost/hlasenie-zmien/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/certifikacia-a-autorizacia/technicke-prostriedky/index.html
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/index.html

