
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Vybavujeme dokumenty kvôli priemyselnej bezpečnosti pre drony. Chcela by som sa 
opýtať, pri potvrdení zo zdravotnej poisťovne potrebujeme kontaktovať všetky alebo stačí len 
príslušná poisťovňa konateľa a zamestnancov?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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. 

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. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom 
webovom sídle.  

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. bezpečnostný dotazník podnikateľa sa 
predkladá na tlačive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Jednou z obsahových náležitostí, resp. prílohou žiadosti o vydanie potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti je aj bezpečnostný dotazník podnikateľa, ktorý sa predkladá na 
tlačive zverejnenom na webovom sídle úradu. 

Pri vypĺňaní bezpečnostného dotazníka podnikateľa je potrebné postupovať podľa 
pokynov pre vyplňovanie bezpečnostného dotazníka podnikateľa, ktoré sú uvedené na jeho 
prvej strane.  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti nové informácie týkajúce sa predkladania 
potvrdení podnikateľom, ktoré sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Potvrdenia príslušných zdravotných poisťovní, že podnikateľ nemá voči týmto inštitúciám 
žiadne splatné záväzky, už úradu nepredkladá. Od 1.2.2019 je platný nový bezpečnostný dotazník 
podnikateľa. 

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

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

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

