
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Touto cestou sa na Vás obraciam s otázkou v súvislosti s podaním žiadosti o previerku 
priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. My takouto previerkou ešte stále disponujeme (do 
6/2020), a pri podaní v minulosti sme dokladali originály alebo overené kópie. V zmysle zákona 
proti byrokracii 177/2018 sa väčšina dokladov už nepredkladá. No mám otázky: V zmysle príloh 
BDP je potrebné prikladať niektoré potvrdenia o aktívach, ktorými naša spoločnosť vôbec 
nedisponuje, nie je v depozitoch alebo zoznamoch vedená a nevlastní žiadne cenné papiere 
a nevzťahuje sa ani povinnosť vypracovávania audítorských správ. (Mimo potvrdenia peňažných 
ústavov). 

1) V prípade audítorských správ stačí čestné vyhlásenie, že takéto správy nemáme 
povinnosť v zmysle zákona vypracovávať? 

2) Stačí čestné vyhlásenie, že nie sme v evidencii Centrálneho depozitára cenných 
papierov? 

3) V prípade, že budeme vyžadovať nejaké potvrdenia úradov, alebo organizácií, ktoré 
nám budú doručené prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (UPVS), akým 
spôsobom ich budeme verifikovať keď takéto potvrdenia prichádzajú do internetovej 
schránky ako pdf dokumenty bez originálneho podpisu? Len nejakým jedinečným 
číslom dokumentu? (Toto je skôr akademická otázka, pretože nepredpokladám, že 
budem musieť dožadovať niečo prostredníctvom UPVS).“ 

 
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“). 

Podľa § 45 ods. 3 zákona 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. 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. 
o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa žiadosť o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré 
úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Zákonom č. 221/2019, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) bol okrem iných 
právnych predpisov s účinnosťou od 01.09.2019 zmenený a doplnený zákon č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“). Zmena zákona nadväzovala na znižovanie administratívnej záťaže 
navrhovaných osôb a podnikateľov v súvislosti s predkladaním podkladových materiálov na 



vykonanie bezpečnostnej previerky a súvisela aj so zmenou bezpečnostného dotazníka 
podnikateľa. 

Podnikateľ predkladá žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (ďalej len 
„žiadosť“) na tlačive, ktoré úrad zverejňuje na svojom webovom sídle. Pri vypĺňaní 
bezpečnostného dotazníka podnikateľa, ako jednej z povinných príloh žiadosti, je potrebné 
postupovať podľa pokynov uvedených na jeho prvej strane. V kontexte Vašich otázok uvádzame, 
že ak sa na Vás nevzťahuje povinnosť vypracovávania audítorských správ, uvedenú skutočnosť 
je potrebné doložiť čestným vyhlásením. Obdobný postup odporúčame aj v prípade, ak Vaša 
spoločnosť nevlastní žiadne cenné papiere.  

S účinnosťou od 01.09.2019 podnikateľ okrem potvrdení uvádzaných v prílohe 
k bezpečnostnému dotazníku podnikateľa, ďalšie potvrdenia od orgánov verejnej moci úradu 
nepredkladá. V prípade, ak potvrdenie vytvorila iná právnická osoba v elektronickej forme, táto 
musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej takýto 
dokument podpísať za právnickú osobu.  

IV. POUČENIE 

 

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

 


