
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Mám otázky k „BEZPEČNOSTNÉMU DOTAZNÍKU PODNIKATEĽA“: 4.1., 4.5. a 4.6. – Za aké 
obdobie?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) môže vydať úrad potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti iba podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, je 
ekonomicky stabilný a bezpečnostne spoľahlivý. 

Podľa § 50 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. je potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti platné 
najviac päť rokov odo dňa vydania. 

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. 

Podľa § 45 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podnikateľ je povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti výlučne 
na tlačive, ktoré úrad zverejňuje 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 v kontexte Vašej otázky navrhujeme uvádzať v bodoch 
4.1, 4.5 a 4.6 bezpečnostného dotazníka podnikateľa príslušné údaje za posledných päť kalendárnych 
rokov. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


