
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcela by som Vás poprosiť o nasmerovanie, ako máme ako spoločnosť zaplatiť správne 
poplatky, pri podaní žiadosť o certifikáciu na prácu/manipuláciu s US typu „Dôverné“. Podanie 
by sme chceli spraviť elektronicky a tým pádom neviem ako Vám tie kolky poslať (resp. ide 
o kolky? Predpokladám, že by sme mali zaplatiť tieto položky: 

Položka 271 – Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Dôverné 
Položka 272 Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického 

zabezpečovacieho prostriedku – na počítač.“. 
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) technickým prostriedkom 
zariadenie alebo systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu 
utajovaných skutočností. 

Podľa § 2 písm. t) zákona č. 215/2004 Z. z. mechanickým zábranným prostriedkom je 
zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým zabezpečovacím prostriedkom je 
zariadenie alebo systém informujúci o stave a narušení objektu alebo chráneného priestoru. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba v 
súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené v 
certifikáte technického prostriedku. 

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. na prácu s utajovanými skutočnosťami v 
štátnom orgáne alebo u podnikateľa možno používať iba technické prostriedky schválené do 
prevádzky vedúcim. 

Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. schvaľovať do prevádzky možno iba 
certifikované technické prostriedky. 

Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto 
o certifikáciu žiada. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických 
prostriedkov do prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické 
prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované 
skutočnosti, podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti o 
spracúvaní bezpečnostného projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní 
bezpečnostných štandardov ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“).  

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z druhy certifikácie technického prostriedku sú 
a) certifikácia typu technického prostriedku (ďalej len „certifikácia typu“) 
b) certifikácia jednotlivého technického prostriedku. 

Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z úrad alebo ním autorizovaná osoba uzná 
výsledky skúšok vydané zahraničnou certifikačnou autoritou, ak to vyplýva z medzinárodnej 
zmluvy alebo z inej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. certifikáciou typu sa overuje a osvedčuje zhoda 
vlastností typu technického prostriedku s požiadavkami bezpečnosti podľa § 2 a 5. Výsledkom 
certifikácie je certifikát podľa prílohy č. 2.  

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/339/20040601.html#paragraf-2
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/339/20040601.html#paragraf-5
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/339/20040601.html#prilohy.priloha-priloha_c_2k_vyhlaske_c_339_2004_z_z.oznacenie


Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. žiadosť o vykonanie certifikácie typu predkladá 
úradu alebo autorizovanej osobe písomne vedúci podľa prílohy č. 1.  

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“) sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou 
sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. ak sa úkony a konania vykonávajú na základe 
návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného 
obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, 
sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však 
poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba 
poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, 
poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 
Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou 
účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa 
poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť 
poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v 
jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do 
centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou 
kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet 
prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej 
pokladnice, platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa 
platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu 
konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká 
zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je 
splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú predmetom poplatkovej povinnosti 
upravuje sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. Poplatky 
možno platiť pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Poplatky za 
konania v pôsobnosti úradu v oblasti ochrany utajovaných skutočností upravuje XXII. časť 
sadzobníka správnych poplatkov v položkách 271 a 272. Konkrétne ide o poplatky za vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa v závislosti od stupňa utajenia a vydanie certifikátu typu 
mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku. Tieto 
poplatky sa platia pevnou sumou. 

V kontexte Vašej žiadosti uvádzame, že na prácu s utajovanými skutočnosťami možno 
používať iba certifikované technické prostriedky schválené do prevádzky vedúcim a v súlade s 
podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku. Náklady na certifikáciu 
technického prostriedku znáša ten, kto o ňu žiada. Certifikácia technického prostriedku nie je 
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. predmetom poplatkovej povinnosti. Položka 272 sadzobníka 
správnych poplatkov, ktorú uvádzate v žiadosti, sa teda netýka certifikácie technických 
prostriedkov (napr. počítač), ale podľa tejto položky je spoplatnené konanie za vydanie 
certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku (napr. uzamykacie systémy, dvere, okná, 
atď.) a technického zabezpečovacieho prostriedku (napr. elektrické zabezpečovacie systémy, 
zariadenia na detekciu látok a predmetov, atď.) 
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Poplatky určené v sadzobníku správnych poplatkov sú splatné pri podaní, ktoré smeruje 
k uskutočneniu konania, tzn. napr. k žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa 
je potrebné priložiť aj potvrdenie o úhrade správneho poplatku (e-Kolok) v závislosti od stupňa 
utajenia. Možnosti úhrady správnych poplatkov sú zverejnené aj na webovom sídle Slovenskej 
pošty, a. s. 

Sadzba poplatku je v prípade podania elektronickými prostriedkami 50% z poplatku 
určeného podľa sadzobníka. Poplatok sa však v týchto prípadoch znižuje najviac o 70 eur. 
Uvedené však platí iba za predpokladu, že v elektronickej podobe budú doručené úradu aj všetky 
prílohy. Informácie k predkladaniu podkladových materiálov v elektronickej forme nájdete na 
webovom sídle úradu. Ak poplatok nebol uhradený pri podaní alebo v určenej sume, úrad vyzve 
žiadateľa na jeho zaplatenie. Bližšie informácie o sumách správnych poplatkov nájdete na 
webovom sídle úradu.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok
https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/podkladove-materialy/index.html
https://www.nbu.gov.sk/urad/spravne-poplatky/index.html

