
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„S kolegom máme firmu, ktorá sa zaoberá leteckými prácami s bezpilotnými lietadlami – 

dronmi. 
Máme vybavené všetky povolenia na túto činnosť (licenciu na Leteckom úrade SR, 

registrovaný dron, certifikovaný pilot a pod.) + pre všetky lety žiadame zvlášť povolenie na let 
od MO SR. 

 
Od 1.6.2019 budeme podľa nariadenia MO SR a paragrafu 63 a 64 zákona č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností mať bezpečnostnú previerku II. Stupňa. Keďže vyhotovenie 
takejto previerky je pre nás, ako mladú firmu veľmi nákladné a veľmi komplikované, tak chcem 
opýtať na zopár otázok, ktoré píšem nižšie.  

 
Chcem sa opýtať, či pre získanie tejto previerky pre našu firmu je: 
- nutnosť mať vlastné priestory zabezpečené ako je napísané pre daní typ previerky? (alebo 

je možnosť nasnímaní materiál ihneď osobne odniesť na miesto na to určené, napr. na MO SR) 
- je možnosť prenajatia si priestorov, ktoré spĺňajú kritéria pre previerku II. stupňa a ktoré 

má pod správou NBÚ? – t. j. či NBÚ komerčne prenajíma takéto priestory.“ 
 
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 § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti 

štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo 
zariadenia označené zákazom fotografovania. 

  
Podľa § 63 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o zákaze fotografovania, filmovania alebo iného 

zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do 
ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí 

 
Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 2015/2004 Z. z. letecké snímkovanie územia Slovenskej 

republiky a vykonávanie geodetických a kartografických prác (ďalej len „letecké snímkovanie“) 
vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). S jeho 
súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti. 

 
Podľa § 64 ods. 2 zákona č. 2015/2004 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. 

 
Poznámka pod čiarou v § 64 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. odkazuje na osobitný predpis 

(zákon č. 215/1995 Z. z.), ktorý ďalej definuje letecké snímkovanie na účely tohto zákona. 
 



 

 

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 215/1995 Z. z.“) stanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako 
aj orgánov štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v geodetických 
základoch, v podrobných bodových poliach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster 
nehnuteľností, pri vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri 
diaľkovom prieskume Zeme, pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných 
súborov informačného systému geodézie, kartografie a katastra, pri činnostiach spojených 
s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so štandardizáciou geografického názvoslovia, 
s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností a s týmito činnosťami súvisiacim 
výskumom a rozvojom. 

 
Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 215/1995 Z. z. materiály leteckého snímkovania a diaľkového 

prieskumu Zeme sú analógové alebo digitálne záznamy územia a ich odvodeniny na získavanie 
informácie o polohe, druhu a stave objektov a javov, ktoré sú priamo alebo nepriamo vztiahnuté 
k povrchu Zeme v určitom čase. 

 
Podľa § 4 ods. 5 písmeno e) zákona č. 215/1995 Z. z. ministerstvo obrany vydáva súhlas na 

vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme. 
 
Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 194/2007 Z. z. 

o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany 
štátu osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu (pozn.: odkaz na § 64 ods. 1 
zákona č. 215/2004 Z. z.)  môžu vykonávať aj letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový 
prieskum Zeme (ďalej len „letecké snímkovanie“). 

 
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 § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. možno vydať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 

podnikateľa iba podnikateľovi, ktorý je 
a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
b) ekonomicky stabilný, 
c) bezpečnostne spoľahlivý. 
d) bezúhonný. 

 
Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. za spôsobilého zabezpečiť ochranu utajovaných 

skutočností sa nepovažuje podnikateľ, ktorý nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie 
ochrany utajovaných skutočností podľa tohto zákona. 

 
Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnou previerkou podnikateľa 

zisťuje, či podnikateľ spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 
 



 

 

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

 
Podľa § 45 ods. 8 zákona č. 2015/2004 Z. z. je bezpečnostným projektom podnikateľa 

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 § 2 ods. 4 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o 

priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška 
č. 301/2013 Z. z.“) sa za určenie stupňa utajenia v žiadosti o vydanie potvrdenia sa považuje 
určenie 
a) stupňa utajenia na postúpenie utajovanej skutočnosti v rozsahu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), 
b) stupňa utajenia na vytváranie utajovanej skutočnosti. 

 
Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. podnikateľ v bezpečnostnom projekte (vzor 

projektu tvorí prílohu č. 1) uvádza, ak nie je ustanovené inak 
a) predpokladaný stupeň utajenia, na ktorý je požadované potvrdenie, typ prístupu podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam a miesta ich výskytu v štruktúre podnikateľa; ak ide o vytváranie 
utajovanej skutočnosti, podnikateľ uvedie, či chce na vytváranie utajovanej skutočnosti využívať 
technický prostriedok, 
b) realizáciu bezpečnostnej politiky na personálne zabezpečenie ochrany utajovaných 
skutočností zahŕňajúcu zoznam osôb, ktoré sa môžu v podmienkach podnikateľa oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami, s uvedením požadovaného stupňa utajenia, ako aj zoznam 
pracovných zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutočnostiam, 
c) 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 
č. 215/2004 Z. z. 
2. informačnej bezpečnosti, ktorú tvoria navrhované prostriedky informačnej bezpečnosti, 
spôsob ich použitia, identifikačné údaje certifikátov certifikovaných technických prostriedkov, 
ak navrhované prostriedky informačnej bezpečnosti ešte neboli certifikované podľa § 56 zákona 
aj bezpečnostný projekt na technické prostriedky podľa § 58 zákona alebo dokumentácia 
k prostriedkom určeným na šifrovú ochranu informácií, 
3. administratívnej bezpečnosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikateľa vypracovaný 
v súlade s osobitným predpisom. 

 
Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný projekt podnikateľa, ktorý 

požiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 1 ods. 1 písm. a), obsahuje 
iba definovanie a spôsob realizácie bezpečnostnej politiky v oblasti personálnej bezpečnosti 
podľa odseku 2 písm. b) spracovanú podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. 

 
Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, 

že podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti. 

 



 

 

Podľa § 79 ods. 1 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z. právnická osoba poruší povinnosť 
na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej 
republiky neoprávnene alebo poruší záujmy obrany štátu pri vykonávaní geodetických 
a kartografických prác. 

 
Podľa § 78 ods. 2 písm. e) priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí 

ďalej ten, kto ako nepovolaná osoba uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky 
neoprávnene.  

 
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“) upravuje 
vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania 
platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov 
leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra 
lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie 
leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného 
letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií. 

 
Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké 

činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na 
reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. 

  
Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. letecké práce možno vykonávať len na základe 

povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na 
vykonávanie leteckých prác. 

 
Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. orgány štátnej správy v civilnom letectve sú 

a) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej 
správy v civilnom letectve, 
b) Dopravný úrad Slovenskej republiky. 

 
Podľa § 46 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke 

štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Zákon č. 215/2004 Z. z. upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností. 
 
Podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, teda v zmysle vyššie uvedeného - 

letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme, vymedzuje zákon 
č. 215/1995 Z. z. a vykonáva ho ministerstvo obrany. Vykonávanie týchto prác môže 
ministerstvo obrany delegovať aj na podnikateľa, ktorý je držiteľom platného potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti, a to na základe zmluvy. 

 
Vykonávanie leteckých prác v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. nie je viazané na splnenie 

podmienok podľa zákona č. 215/2004 Z. z. Štátnu správu v tejto oblasti vykonáva Dopravný úrad 
Slovenskej republiky.  

 



 

 

Podnikateľ, ktorý má v podmienkach Slovenskej republiky vykonávať letecké snímkovanie 
(v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. a vyhlášky č. 194/2007 Z. z.) musí disponovať platným 
súhlasom ministerstva obrany a musí byť spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností 
spôsobom podľa zákona č. 215/2004 Z. z. (musí byť držiteľom platného potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti). Do jedného mesiaca podnikateľ oznámi nadobudnutie leteckého 
snímkového materiálu úradu a predloží ho na posúdenie ministerstvu obrany, ktoré určí stupeň 
utajenia. Až do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou 
skutočnosťou.  

 
Podnikateľ s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti bezodkladne po 

nadobudnutí leteckého snímkového materiálu tento materiál prostredníctvom oprávnených 
osôb uloží a zabezpečí tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho 
vykonávacích predpisov týkajúce sa fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Ak podnikateľ 
nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 
alebo nevie určiť stupeň utajenia zabezpečí, aby sa takýto letecký snímkový materiál 
bezodkladne po jeho vyhotovení odovzdal ministerstvu obrany. 

 
Úrad vykonáva bezpečnostnú previerku podnikateľa na základe žiadosti jeho vedúceho, 

ktorá musí obsahovať aj stupeň utajenia a obdobie, na ktoré podnikateľ o vydanie potvrdenia 
žiada a tiež bezpečnostný projekt podnikateľa. Samotný spôsob realizácie ochrany fyzickej 
a objektovej bezpečnosti musí teda podnikateľ preukazovať už v čase podania žiadosti 
o vykonanie bezpečnostnej previerky. 

 
Pre bližšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok podnikateľov, 

vrátane príslušných vzorov, môžete získať na webovom sídle úradu.  
 
K Vašej druhej otázke uvádzame, že úrad neposkytuje komerčné služby prenájmu jeho 

chránených priestorov. 
 
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/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html

