
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Naša spoločnosť vyrába hydraulické plošiny komerčného typu avšak máme objednávku na 
takéto plošiny vo vojenskej farbe (farba so špeciálnymi vlastnosťami) od výrobcu nadstavieb, 
ktorá dodáva rakúskej armáde. Podľa vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR je nutné mať na 
takýto obchod, či dovoz farby na územie Slovenskej republiky alebo vývoz plošín zo SR, povolenie 
na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.  

Na toto povolenie je nutná bezpečnostná previerka od Vášho úradu. Viete mi prosím Vás 
povedať, akej úrovne je nutná táto previerka? Prípadne podmienky, ktoré je nutné splniť na danú 
úroveň?“ 

 
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 § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len  
v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

 

Podľa § 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. je informáciou 
1. obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, 
2. obsah ústneho vyjadrenia, 
3. obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho 

transportného média. 

Podľa § 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. je vecou 
1. hmotný nosič so záznamom informácií, 
2. výrobok, 
3. zariadenie, 
4. nehnuteľnosť. 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. je pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo 
vec podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene 
alebo zrušení stupňa jej utajenia.  

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. 

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 § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 



predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu. 

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa 
v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti 
utajovaná skutočnosť patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu 
potrebnom na konanie, a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta 
obce po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykoná ten, kto bude oprávnený 
rozhodnúť o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví písomný záznam. 

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, 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 § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať 
špecifikáciu postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého 
budú postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, 
rozsah kontrolných opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách 
ovplyvňujúcich ochranu utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na 
iného podnikateľa, ako i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

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 § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je podnikateľom osoba, 
ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

Podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, podmienky 
sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, transfer 
výrobkov obranného priemyslu, kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného 



priemyslu a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného 
priemyslu upravuje zákon č. 392/2001 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 392/2001 Z. z.“). 

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 392/2001 Z. z. povolenie na obchodovanie a povolenie na 
sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej 
informačnej služby. 

Podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 392/2001 Z. z. žiadateľ k žiadosti priloží úradne 
osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Základným predpokladom na realizáciu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu 
v podmienkach slovenského podnikateľa je splnenie podmienok obchodovania s výrobkami 
obranného priemyslu uvedenými v zákone č. 392/2001 Z. z., splnenie podmienok ustanovených 
zákonom č. 215/2004 Z. z. a rovnako splnenie podmienok ustanovených v príslušnom právnom 
predpise cudzieho štátu, ak sú požadované. 

S prihliadnutím na obsah Vašej žiadosti v spojitosti s vyššie uvedenými ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov uvádzame, že v zmysle právnej úpravy Slovenskej 
republiky patrí vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa do pôsobnosti úradu, ktorý 
vykonáva bezpečnostné previerky podnikateľa od stupňa utajenia Vyhradené. Vzhľadom na to, 
že vo vzťahu k povoleniu na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu je potrebné, aby 
ste disponovali potvrdením o priemyselnej bezpečnosti, avšak právna úprava explicitne 
neustanovuje stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná previerka podnikateľa vykonať,  je 
nutné, aby Vám bola vykonaná bezpečnostná previerka minimálne na stupeň utajenia 
Vyhradené. 

Bližšie informácie v súvislosti s vykonávaním bezpečnostnej previerky podnikateľa sú 
zverejnené na webovom sídle úradu. 

 

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

