
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a adresa sídla/obchodné meno, meno a priezvisko fyzickej 
osoby, ktorá je podnikateľom a miesto podnikania 

Číslo: .................................. V ............................... dňa ................................. 

Prílohy: 

Národný bezpečnostný úrad  
B r a t i s l a v a 

Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti  

Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam pre podnikateľa: 

.......................................................................................................................................................................... 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby/obchodné meno a meno, priezvisko a dátum narodenia 
fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom  

......................................................................................................................................................................... 
právna forma, IČO a sídlo právnickej osoby/IČO fyzickej osoby, ak bolo pridelené a miesto podnikania 

vydať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na:*

oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia 
......................................... bez jej postúpenia v materiálnej podobe alebo elektronickej 

podobe 

oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia 
......................................... postúpenej  v  materiálnej  podobe  a  jej  uchovávanie 

vo vlastných podmienkach 

......................................... 
oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia 
postúpenej  v  elektronickej  podobe  a  jej  uchovávanie 
vo  vlastných  podmienkach **

vytváranie utajovanej skutočnosti stupňa utajenia ......................................... 
bez využitia technického prostriedku 

......................................... 
vytváranie utajovanej skutočnosti stupňa utajenia 
na technickom prostriedku **

Potvrdenie žiadam vydať na obdobie: ......................................... 

Odôvodnenie podania žiadosti: 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................ 
titul, meno, priezvisko a podpis 

           štatutárneho orgánu podnikateľa 

* príslušný štvorec označiť krížikom a stupeň utajenia utajovanej skutočnosti uvádzať podľa § 3 ods. 1 skôr citovaného zákona

** ak podnikateľ disponuje certifikovaným TP, priložiť kópiu príslušného certifikátu
     ak podnikateľ nedisponuje certifikovaným TP,  priložiť žiadosť podľa vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti

 technických prostriedkov     
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