
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Žiadam o bezpečnostnú previerku pre svoju osobu – fyzická osoba a predseda občianskeho 
združenia na stupeň oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné. Dôvod žiadosti je 
moja účasť v pracovných skupinách a výboroch silových zložiek Slovenskej republiky pre oblasti: 
kybernetickej bezpečnosti, operačných krokov a opatrení na zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti pre digitálnu infraštruktúru 5G sietí. Prosím o Vaše stručnejšie upresnenia k mojej 
žiadosti, pretože na internetovej stránke NBÚ majú Vaše dotazníky minimálne 63+ strán. Pre 
mňa sú nejasné, nakoľko nepodnikám ale venujem sa v občianskom združení neziskovým 
verejnoprospešným službám v oblasti tvorby a rozvoja a prezentácie aktivít a výmeny informácií, 
kontaktov, analýzy technológií.“ 

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“). 

Podľa § 2 písm. f) zákona oprávnenou osobou je 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 § 6 ods. 2 zákona ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na 
personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú 
bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú 
bezpečnosť.  

Podľa § 8 ods. 1 zákona 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 § 8 ods. 2 písm. d) zákona vedúci určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu 
oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.  

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona vedúci žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II. 
až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona vedúci určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami (ďalej len "navrhovaná osoba") a zrušuje takéto určenie, určuje 
rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich 
oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie. 

Podľa § 16 ods. 3 zákona podkladové materiály predložené navrhovanou osobou podľa 
odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, 
predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim 
vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len "podkladový 
materiál"), ak tento zákon neustanovuje inak, sú 

a) materiály predkladané navrhovanou osobou, a to 
1. vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 2, 
2. životopis, 



3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. 
stupňa a nie je možné použiť údaje z informačného systému verejnej správy, 

4. písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s 
vykonaním bezpečnostnej previerky, 

5. vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 3 na bezpečnostnú 
previerku II., III. a IV. stupňa, 

b) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, 

c) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších 
štátnych orgánov a iných právnických osôb, týkajúce sa navrhovanej osoby, 

d) informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných v 
mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo 
Vojenským spravodajstvom, 

e) informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, 

f) informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou 
službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom 
navrhovaná osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík. 

Podľa § 16 ods. 5 zákona o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže 
požiadať aj fyzická osoba, komisia alebo iný orgán, ak to ustanovuje osobitný zákon.  

Podľa § 17 zákona bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok podľa § 18 
vykonáva 

a) vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, 
b) úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa. 

Podľa § 21 zákona obsahom bezpečnostnej previerky II. stupňa je vyhodnotenie 
podkladových materiálov uvedených v § 16 ods. 1 písm. a) až c). 

Podľa § 32 ods. 1 zákona záznam o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a vyhlásenie o jej mlčanlivosti sa 
pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný 
pracovný vzťah. 

Podľa § 43 zákona 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. 

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

Podľa § 45 ods. 1 zákona bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa 
podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 

Podľa § 45 ods. 2 zákona bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe 
žiadosti jeho štatutárneho orgánu. 

Podľa § 45 ods. 3 zákona 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 § 46 zákona potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa možno vydať iba 
podnikateľovi, ktorý je 

a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
b) ekonomicky stabilný, 
c) bezpečnostne spoľahlivý, 
d) bezúhonný. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. 
o personálnej bezpečnosti žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., 
III. alebo IV. stupňa nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom podľa osobitného 
predpisu, zároveň nepožiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 45 ods. 
2 zákona alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 
1 zákona. 

Podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom podľa tohto zákona je: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „zákon č. 83/1990 
Zb.“) tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov 

a) v politických stranách a politických hnutiach, 
b) na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, 
c) v cirkvách a náboženských spoločnostiach, 
d) na výkon práva poľovníctva. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, 
hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len "združenia") 
a združovať sa v nich. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. členmi združení môžu byť aj právnické osoby. 

Podľa § 2 ods. 3 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. združenia sú právnickými osobami. 

Podľa § 5 zákona č. 83/1990 Zb. združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, 
pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti 
občanom, ktorí nie sú ich členmi. 

Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, 
a) ktorá je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiach alebo organizáciám 

združujúcim občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo 
viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach (§ 1 ods. 3); 

b) ktorá porušuje zásady uvedené v § 3 ods. 1 a 2; 
c) ktorá je v rozpore s § 4 alebo § 5; 
bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie 

v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať 
rozklad. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



Ochranou utajovaných skutočností je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok na 
personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú 
bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú 
bezpečnosť. Ochranou utajovaných skutočností v zmysle personálnej bezpečnosti sa rozumie 
kontinuálna cieľavedomá činnosť oprávnených osôb, ktorá smeruje k zabezpečeniu ochrany 
utajovaných skutočností, ktoré im boli sprístupnené na základe vzniku oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Táto kontinuálna činnosť je premietnutá aj 
v prípadoch ochrany utajovaných skutočností v súkromnom sektore a to tým, že podnikateľovi 
sa vydáva potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, a to na určité obdobie, pričom vždy po 
uplynutí tohto obdobia sa v súkromnej sfére opäť posudzuje spôsobilosť podnikateľa chrániť 
utajované skutočnosti. 

Ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vedúci. 
Jednou z jeho úloh je okrem iných aj určiť funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, žiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky  
II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, atď. Vedúci vo svojej pôsobnosti zodpovedá a rozhoduje 
o tom, ktorým osobám umožní prístup k utajovaným skutočnostiam.  

Zákon stanovuje kritériá výberu fyzických osôb a právnických osôb (podnikateľov), ktorým 
sa štátom sprístupnia utajované skutočnosti, pri stanovení osobitného procesného postupu 
preverovania splnenia týchto kritérií a uložením povinností fyzickým a právnickým osobám. 
Podľa zákona môže dochádzať k oboznamovaniu sa s utajovanými skutočnosťami fyzickými 
osobami len v statuse zamestnanca alebo statuse podnikateľa.  

Úrad vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb II., III. až IV. stupňa (okrem 
bezpečnostných previerok podľa § 18) a bezpečnostné previerky podnikateľov.  

Pri vykonávaní bezpečnostných previerok navrhovaných osôb materiály na bezpečnostnú 
previerku predkladá navrhovaná osoba vedúcemu, pričom v dotazníkoch je povinná uvádzať 
úplné a pravdivé údaje. Bezpečnostný dotazník (pri previerke II. až IV. stupňa) predkladá 
navrhovaná osoba v obálke zabezpečenej tak, aby sa vedúci nemohol oboznámiť s jej obsahom. 
Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa predkladá úradu vedúci 
a k žiadosti pripojí vyhodnotenie podkladových materiálov. 

Podľa platnej právnej úpravy navrhovaná osoba nie je oprávnená podať žiadosť 
o vykonanie bezpečnostnej previerky úradu, resp. orgánu oprávnenému vykonať bezpečnostnú 
previerku (okrem prípadu uvedeného v § 16 ods. 5 zákona, podľa ktorého o vykonanie 
bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže požiadať aj fyzická osoba, komisia alebo iný 
orgán, ak to ustanovuje osobitný zákon). Zákon toto oprávnenie v prípade bezpečnostnej 
previerky II. až IV. stupňa umožňuje iba vedúcemu (§ 16 ods. 3 zákona) za predpokladu existencie 
pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu s navrhovanou osobou. 

Ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o vytvorenie 
utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo štátneho 
orgánu podnikateľovi, je podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. Bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či podnikateľ spĺňa podmienky 
priemyselnej bezpečnosti na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa podlieha spoplatneniu podľa XXII. časti zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v závislosti od stupňa vykonania bezpečnostnej previerky 
podnikateľa (na stupeň utajenia Dôverné je správny poplatok 500,- eur). Žiadosť o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti a bezpečnostný dotazník predkladá podnikateľ na tlačive 
zverejnenom na webovom sídle.  

Bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho 
orgánu. Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je aj žiadosť 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/pre-stupen-utajenia-d-t-pt/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html


o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo 
vyšší, to neplatí, ak už táto osoba má platné osvedčenie úradu.  

Podnikateľom sa na účely zákona rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, 
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (pri definícii 
podnikateľa sa vychádza z § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

Podľa zákona možno utajovanú skutočnosť postúpiť zo štátneho orgánu na podnikateľa, 
ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe zmluvy, ktorá musí 
obsahovať zákonom ustanovené obsahové náležitosti (§ 44 ods. 2 zákona a § 6 vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti 
a o bezpečnostnom projekte podnikateľa). Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň 
utajenia. 

Právny režim občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb., z ustanovení ktorého 
vyplýva, že občianske združenie je právnická osoba, ktorá za splnenia podmienok ustanovených 
zákonom č. 83/1990 Zb. vzniká registráciou; registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Návrh na registráciu združenia podáva prípravný 
výbor spolu so stanovami, ktoré musia obsahovať zákonom požadované náležitosti (názov, sídlo, 
cieľ činnosti, atď). Z informácií zverejnených na webovom sídle ministerstva vyplýva, že cieľ 
združenia musí byť konkrétny, musí vystihovať, pre aké záujmy sa občania združili a aké činnosti 
budú vykonávať. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie vykonávať 
v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Základným dokumentom upravujúcim poslanie, 
hospodárenie a organizáciu občianskeho združenia sú stanovy. Združenia nesmú vykonávať 
funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. 

Občianske združenia, na rozdiel od obchodných spoločností, či fyzických osôb 
vykonávajúcich zárobkovú činnosť, ktorá je podnikaním podľa Obchodného zákonníka 
(živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie podľa osobitných predpisov), nie sú primárne 
založené za účelom podnikania, ale za účelom konkrétnych, špecifických činností. Ak sa 
občianske združenie rozhodne vykonávať podnikateľskú činnosť, takéto podnikanie nesmie byť 
primárne jeho hlavnou činnosťou, ale len doplnkovou činnosťou na podporu rozvíjania 
primárneho účelu, ktorým je nezisková činnosť. Podnikateľskú činnosť môže vykonávať len 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a musí to byť uvedené v stanovách 
združenia. Ak vykonávanie zárobkovej činnosti je primárnym cieľom občianskeho združenia, 
ministerstvo ho rozpustí.  

Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje, že predmetné občianske združenie vykonáva funkciu 
štátneho orgánu, v prípade, ak má dôjsť k postupovaniu utajovaných skutočností zo štátneho 
orgánu na občianske združenie v súvislosti s vykonávaním jeho podnikateľskej činnosti (v súlade 
so živnostenským alebo iným oprávnením) možno občianske združenie na účely zákona 
považovať za podnikateľa.  

Z Vašej žiadosti vyplýva, že ste predseda občianskeho združenia Elektronická Hodvábna 
Cesta, o. z. a nevykonávate podnikateľskú činnosť. Z informácií zverejnených na webovej stránke 
www.zrsr.sk nevyplýva, že by malo občianske združenie, ktorého ste predsedom, udelené 
živnostenské oprávnenie, a teda na účely zákona a vykonania bezpečnostnej previerky nemožno 
občianske združenie považovať za podnikateľa.  

 

IV. POUČENIE 

http://www.zrsr.sk/


Na záver upozorňujeme, že toto metodické usmernenie nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


