
„K žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je potrebné dokladať viaceré 
podkladové materiály (ročné ÚZ, audítorské správy, potvrdenia bánk, poisťovní, atď.). Chcela by 
som sa v tejto súvislosti informovať, či všetky potvrdenia musia byť nie staršie ako 3 mesiace 
k dátumu podania žiadosti o vydanie potvrdenia. Podľa podkladov na web stránke NBÚ by výpis 
z Obchodného registra nemal byť starší ako 3 mesiace a potvrdenia Sociálnej poisťovne 
a príslušných zdravotných poisťovní musia byť vydané k mesiacu podania žiadosti. Ako je to však 
s ostatným podkladovými materiálmi (napr. potvrdenie Colného úradu, osvedčenie o registrácii 
k jednotlivým daniam, výpis z depozitára cenných papierov, potvrdenia peňažných ústavov, 
atď.)? Predmetné potvrdenia máme ale sú staršie ako 3 mesiace, cca 5 mesiacov.“ 

I. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY

Podľa § 45 ods. 3 zákona 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.“) 
žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje  

- písomné odôvodnenie žiadosti,
- stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané,
- bezpečnostný projekt podnikateľa,
- vyplnený bezpečnostný dotazník podnikateľa podľa prílohy č. 4,
- doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom

dotazníku podnikateľa,
- žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia

Dôverné alebo vyšší stupeň.

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 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. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný dotazník podnikateľa sa 
predkladá na tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

II. METODICKÉ USMERNENIE

V kontexte Vašej otázky a na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že 
bezpečnostný dotazník podnikateľa sa predkladá výlučne na tlačive, ktoré úrad zverejnil 
na svojom webovom sídle. 

V prípade vyplňovania bezpečnostného dotazníka, ako jednej z povinných príloh žiadosti, 
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 požiadavka, aby výpis z obchodného registra vrátane všetkých 
zmien nebol starší ako 3 mesiace a potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných 
poisťovní, že podnikateľ nemá žiadne splatné záväzky, bol vyhotovený k mesiacu podania 
žiadosti na úrad. 



Všetky originály alebo overené fotokópie, ktorými sa vhodným spôsobom dokladá 
správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku, nemajú byť staršie ako 3 mesiace, okrem 
potvrdenia Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, že podnikateľ nemá žiadne 
splatné záväzky, ktoré musí byť vyhotovené k mesiacu podania žiadosti na úrad.  

Ďalšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok podnikateľov, 
vrátane príslušných tlačív, môžete získať na webovom sídle úradu.  

III. POUČENIE

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/index.html



