
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Píšem Vám na základe telefonátu zo štvrtka 18.2. Sme geodetická firma a momentálne 
pracujeme na legalizácii lietania s dronmi za účelom leteckého meračského snímkovania.  

Chceli by sme drony využívať na geodetické účely ale okrem podmienok, ktoré stanovila 
divízia civilného letectva Dopravného úradu SR sme sa dozvedeli, že podľa zákona 215/2004 Z. z. 
sú tieto činnosti v kompetencií MO, ktoré môže ďalej tieto činnosti delegovať na podnikateľa, 
ktorý je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Vzhľadom na to, že doteraz nemáme skúsenosť s priemyselnou bezpečnosťou, by sme Vás 
chceli požiadať o metodické usmernenie v tejto veci, stanovenie náležitostí, kritérií a ďalšieho 
postupu.  

V súvislosti s bezpečnostnou previerkou (ak je vyžadovaná), týka sa právnického subjektu 
alebo aj konkrétnych fyzických osôb?“ 

Predpokladáme, že súčasťou priemyselnej bezpečnosti je aj určitý stupeň utajenia údajov. 
Zároveň prosím špecifikovať o aký stupeň by sa v tomto prípade jednalo a jeho konkrétne 
aplikovanie v praxi (čo z toho pre nás vyplýva).“ 

 
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 ustanovených povinností 
upravuje 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 podľa osobitného zákona (ďalej len 
„podnikateľ“) na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u nej 
vznikli. 

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. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad 
zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 

Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva 
úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu. 

Podľa § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti (ďalej len „potvrdenie“) 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 § 45 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína 
dňom doručenia žiadosti podľa odseku 3. 

Podľa § 45 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa je projekt 
systému ochrany utajovaných skutočností u podnikateľa. Bezpečnostný projekt podnikateľa 
obsahuje najmä definovanie bezpečnostnej politiky a spôsob jej realizácie v oblasti personálnej 
bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, objektovej a fyzickej bezpečnosti, šifrovej ochrany 
informácií a bezpečnosti technických prostriedkov. Jeho súčasťou je tiež zoznam osôb, ktoré sa 
budú s utajovanými skutočnosťami oboznamovať. 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej 
previerke 

a) pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov po podaní žiadosti, 
b) pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti. 

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky 
a vykonávanie geodetických a kartografických prác (ďalej len „letecké snímkovanie“) vykonáva 
ministerstvo obrany. S jeho súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie aj podnikateľ, ktorý 
má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 64 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podnikateľ podľa odseku 1 do jedného mesiaca 
oznámi nadobudnutie leteckého snímkového materiálu úradu a predloží ho na posúdenie 
ministerstvu obrany, ktoré určí stupeň utajenia snímkového materiálu. Do posúdenia 
snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 4. a 6. zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany 
utajovaných skutočností vydáva a zrušuje osvedčenie o navrhovanej osobe a vydáva a zrušuje 
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom 
projekte podnikateľa. 

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 (ďalej len „žiadosť“) nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom podľa 
osobitného predpisu (ďalej len „podnikateľ“), 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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Problematiku leteckého snímkovania a vykonávania geodetických a kartografických činností, 
ochrany utajovaných skutočností a riadenia civilnej leteckej dopravy, upravujú viaceré 
všeobecne záväzné právne predpisy, napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických 
a kartografických činností pre potreby obrany štátu, ako aj zákon č. 215/2004 Z. z. 

Platná právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností pojem „letecké 
snímkovanie“ nedefinuje, ale tento pojem upravuje iba vo vzťahu k ochrane utajovaných 
skutočností, a teda vydáva a zrušuje potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, prejednáva 



priestupky, uskutočňuje správne konanie a prijíma oznámenia podnikateľa o nadobudnutí 
leteckého snímkového materiálu.  

Podľa platnej právnej úpravy vykonáva letecké snímkovanie Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a s jeho súhlasom ho môže vykonávať aj podnikateľ, ktorý je 
držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Keďže utajované skutočnosti možno 
postúpiť zo štátneho orgánu podnikateľovi iba na základe zmluvy o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „zmluva“), je potrebné pred samotným vykonaním 
leteckého snímkovania uzatvoriť so štátnym orgánom (ministerstvom) zmluvu. Ministerstvo je 
na základe vydávania súhlasu s vykonaním leteckého snímkovanie spôsobilé kontrolovať, ktorá 
časť územia Slovenskej republiky bude predmetom leteckého snímkovania, a preto pri určení 
špecifikácie utajovaných skutočností v zmluve odporúčame vychádzať zo zoznamu utajovaných 
skutočností ministerstva a tiež z vydaného súhlasu s leteckým snímkovaním. 

Po vykonaní leteckého snímkovania je podnikateľ povinný letecký snímkový materiál 
predložiť z dôvodu určenia stupňa utajenia leteckého snímkového materiálu na posúdenie 
ministerstvu. Do jeho posúdenia ministerstvom sa s ním musí zaobchádzať ako s utajovanou 
skutočnosťou; tzn. že podnikateľ je povinný zabezpečiť adekvátne podmienky na ochranu 
utajovaných skutočností, t. j. uložiť tento materiál tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona č. 
215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov týkajúce sa fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti spôsobom, aby sa zamedzilo prístupu k tomuto materiálu nepovolaným osobám. 
Ak podnikateľ nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, zabezpečí, aby sa letecký snímkový materiál bezodkladne po jeho vyhotovení 
odovzdal ministerstvu na posúdenie.  

Do jedného mesiaca oznámi podnikateľ nadobudnutie leteckého snímkového materiálu 
úradu. 

K problematike leteckého snímkovania dávame do pozornosti aj informácie zverejnené na 
webovom sídle úradu. Pre úplnosť dodávame, že používanie dronov napríklad na súkromné 
účely a následné vyhotovovanie snímok, ktoré svojím obsahom a spôsobom vyhotovovania 
neobsahujú parametre na tvorbu kartografických diel (výsledkom nie je letecký meračský 
snímok), nie je z pohľadu vyššie citovaných právnych predpisov podmienené platným 
potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. 

Splnenie podmienok priemyselnej bezpečnosti zisťuje úrad bezpečnostnou previerkou 
podnikateľa. Súčasťou žiadosti je aj žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho 
orgánu podnikateľa na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň. Vykonanie bezpečnostnej 
previerky podnikateľa je spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch. V prípade, ak sa 
s utajovanými skutočnosťami budú oboznamovať aj zamestnanci podnikateľa, títo musia byť 
oprávnenou osobou. 

Ďalšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok fyzických osôb 
a podnikateľov vrátane príslušných vzorov, môžete získať na webovom sídle úradu. Rovnako 
dávame do pozornosti aj odborné stanoviská, ktoré úrad vypracoval k otázkam vyplývajúcim 
z aplikačnej praxe podľa jednotlivých oblastí pôsobnosti (najmä priemyselná bezpečnosť, 
letecké snímkovanie, personálna bezpečnosť). 

 
IV. POUČENIE 

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

 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/letecke-snimkovanie/index.html
https://www.nbu.gov.sk/urad/informacie-2/spravne-poplatky/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/fyzicke-osoby/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/letecke-snimkovanie/index.html
https://www.nbu.gov.sk/urad/informacie-2/odborne-stanoviska/index.html

