
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 „Podľa informácie zo stránky https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-
zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx sa register partnerov verejného sektora vedie len 
v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené 
v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, 
t. j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám. 

Je teda potrebné predkladať verifikačný dokument právnickej osoby vyhotovovaný podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora aj ku žiadosti na vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, ktorý je aktuálne zapísaný v zozname 
partnerov verejného sektora?  

Ak je potrebný takýto verifikačný dokument je nevyhnutné, aby nebol starší ako tri mesiace, 
alebo postačí pôvodný, ktorý bol podkladom na zapísanie do predmetného registra?“. 

 
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 č. 215/2004 Z. z.“). 

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 § 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. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o zmluve o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam 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 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. 

Zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje zapisované 
do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze 
zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie 
za porušenie povinností ustanovuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 315/2016 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. sa zriaďuje register. Register je informačný systém 
verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 4 a ktorého správcom a prevádzkovateľom je 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Registrujúcim 
orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register 
je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. údaje zapísané v registri nie je potrebné 
pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať. 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis 
zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva 
za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť 
oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť. 

Podľa § 5 ods. 3 prvej vety zákona č. 315/2016 Z. z. ak sa návrh na zápis týka konečného 
užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. 

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom 
oprávnená osoba 
a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného 

užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, 
b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním 

právnická osoba, 
c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane 

označenia verejnej funkcie, 
d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis 

vrcholného manažmentu do registra sú splnené, 
e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne 

zistenému stavu. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Bezpečnostný dotazník podnikateľa ako jedna z povinných príloh žiadosti o vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti sa predkladá výlučne na tlačive, ktoré úrad zverejnil 
na svojom webovom sídle.  

V prípade vyplňovania bezpečnostného dotazníka podnikateľa 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 príloha - verifikačný dokument.  

Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že podnikateľ, ktorý je zapísaný 
v zozname partnerov verejného sektora nemusí predkladať verifikačný dokument, pretože platí, 
že údaje zapísané v registri netreba preukazovať pred orgánmi verejnej moci. Napriek tomu sa 
však musí podnikateľ v súlade s pokynmi na vypĺňanie bezpečnostného dotazníka podnikateľa 
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vyjadriť aj k bodu 12.4 (priamo v bode 12.4 alebo v prílohe). Správnosť vyjadrenia podnikateľa 
k bodu 12.4 si úrad overuje sám z úradnej povinnosti. 

Požiadavka na predloženie verifikačného dokumentu je však oprávnená v takých prípadoch, 
keď podnikateľ prostredníctvom oprávnenej osoby podá návrh na zápis do registra, ale samotný 
zápis a registrácia ešte neboli vykonané registrujúcim orgánom. V takom prípade by podnikateľ 
predkladal ako prílohu k bezpečnostnému dotazníku podnikateľa verifikačný dokument (s 
prihliadnutím na lehotu, ktorú má registrujúci orgán na vykonanie zápisu, postačuje ten, ktorý bol 
prílohou návrhu na zápis). 

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

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 
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