
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 „Chcel by som požiadať o metodické usmernenie z oblasti priemyselnej bezpečnosti. 

Bod 12.4 bezpečnostného dotazníka podnikateľa  
„12.4 Zápis v registri partnerov verejného sektora, resp. zápis údajov o konečnom užívateľovi 

výhod do OR SR v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“  

požaduje ako prílohu „Verifikačný dokument“, ktorý potvrdzuje zápis konečného užívateľa 
výhod preverovaného podnikateľa .  

Akým iným dokumentom je možné nahradiť „Verifikačný dokument“ ak podnikateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora (doteraz sa nezúčastňoval verejných obstarávaní), 
resp. nedisponuje verifikačným dokumentom.  

Môže byť v takomto prípade použité ako náhrada verifikačného dokumentu napr. „Potvrdenie 
o vykonaní zápisu z príslušného okresného súdu, že podľa § 8 ods. 1 zákona c. 530/2003 Z. z. 
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov podnikateľ vykonal zápis údajov 
o konečnom užívateľovi výhod“, prípadne iný dokument, ktorý potvrdzuje zápis konečného 
užívateľa výhod?“  

 
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 § 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. 

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 § 2 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 

bezpečnosti sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný dotazník podnikateľa sa predkladá 

na tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“) do 

obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani 

emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha 

požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho 

predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani 

subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje 

o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, 

ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť 

a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod 

podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis 

konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. ak sú splnené podmienky podľa § 6 a 7, registrový 

súd vykoná zápis v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. V prípade 

cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností registrový súd vykoná zápis, 

ak sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 16, v lehote 21 dní od podania návrhu na zápis. Ak návrh 

na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíše údaj 

k tomuto dňu. Ak registrový súd vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, 

ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíše navrhovaný údaj ku dňu 

nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie 

sú prípustné námietky. 

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá 

registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi. 

V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrový 

súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá 

navrhovateľovi. 

Zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje zapisované do 

registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze 

zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie 

za porušenie povinností ustanovuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 315/2016 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. sa zriaďuje register. Register je informačný systém 

verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 4 a ktorého správcom a prevádzkovateľom je 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Registrujúcim 

orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register 

je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva. 



Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. údaje zapísané v registri nie je potrebné 

pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať. 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis 

zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva 

za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť 

oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť. 

Podľa § 5 ods. 3 prvej vety zákona č. 315/2016 Z. z. ak sa návrh na zápis týka konečného 

užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. 

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie 

identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom 

oprávnená osoba 

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného 

užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, 

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním 

právnická osoba, 

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane 

označenia verejnej funkcie, 

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis 

vrcholného manažmentu do registra sú splnené, 

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne 

zistenému stavu. 

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov identifikáciou konečného užívateľa výhod sa na účely tohto zákona 

rozumie zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo 

pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu a štátnej príslušnosti. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostný dotazník podnikateľa ako jedna z povinných príloh žiadosti o vydanie 

potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti sa predkladá výlučne na tlačive, ktoré úrad zverejnil na 

svojom webovom sídle.  

V prípade vyplňovania bezpečnostného dotazníka podnikateľa je potrebné postupovať podľa 

pokynov, ktoré sú uvedené na jeho prvej strane. Z predmetných pokynov vyplýva, že podnikateľ 

sa musí vyjadriť ku všetkým bodom bezpečnostného dotazníka a správnosť údajov 

v bezpečnostnom dotazníku sa vhodným spôsobom dokladá originálom alebo overenou 

fotokópiou, ktoré nemajú byť staršie ako 3 mesiace.  

Ďalej sa v pokynoch uvádza, že súčasťou bezpečnostného dotazníka je kompletný zoznam 

všetkých príloh, s uvedením dátumu a podpisu štatutárneho orgánu. V predmetnom zozname 

príloh je okrem iného uvedená aj príloha - verifikačný dokument.  

Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že podnikateľ, ktorý je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora nemusí predkladať verifikačný dokument, pretože platí, že 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/bezpecnostny-dotaznik-podnikatela.pdf


údaje zapísané v tomto registri netreba preukazovať pred orgánmi verejnej moci. Napriek tomu 

sa však musí podnikateľ v súlade s pokynmi na vypĺňanie bezpečnostného dotazníka podnikateľa 

vyjadriť aj k bodu 12.4 (buď priamo v bode 12.4 alebo v prílohe). Správnosť vyjadrenia 

podnikateľa k bodu 12.4 si úrad overuje sám z úradnej povinnosti. Účelom bodu 12.4 

bezpečnostného dotazníka podnikateľa je získanie informácie tom, či je podnikateľ zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora a taktiež získanie informácie o konečnom užívateľovi 

výhod. 

Požiadavka na predloženie verifikačného dokumentu je oprávnená v takých prípadoch, keď 

podnikateľ prostredníctvom oprávnenej osoby podá návrh na zápis do registra partnerov 

verejného sektora, ale samotný zápis a registrácia ešte neboli vykonané registrujúcim orgánom. 

V takom prípade by podnikateľ predkladal ako prílohu k bezpečnostnému dotazníku podnikateľa 

verifikačný dokument (s prihliadnutím na lehotu, ktorú má registrujúci orgán na vykonanie zápisu, 

postačuje ten, ktorý bol prílohou návrhu na zápis údajov). 

Taktiež môže nastať situácia, že podnikateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora (nie je to povinnosť pre všetky právnické osoby) a ani nedisponuje verifikačným 

dokumentom. Povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra sa 

vzťahuje na všetky právnické osoby zapisované do obchodného registra s výnimkou právnických 

osôb taxatívne uvedených v § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. V takomto prípade možno 

verifikačný dokument nahradiť predložením autorizovaného potvrdenia o vykonaní zápisu údajov 

o konečnom užívateľovi výhod podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. (potvrdenie autorizované 

v súlade s osobitným predpisom, t. j. v súlade s § 23 zákona o e-Governmente). Tieto skutočnosti 

podnikateľ zaznamená, ako sme už uviedli vyššie, vo vyjadrení k bodu 12.4 bezpečnostného 

dotazníka podnikateľa (buď priamo v bode 12.4 alebo v prílohe).  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 

s konštitutívnymi účinkami. 

 

 

 


