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28
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 10. januára 2002
o priemyselnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Štátny orgán, v pôsobnosti ktorého je utajovaná skutočnosť a ktorý odôvodnene potrebuje
túto utajovanú skutočnosť postúpiť na právnickú osobu,
a) vyžiada si písomný súhlas na postúpenie utajovanej skutočnosti od ústredného orgánu štátnej
správy, do pôsobnosti ktorého utajovaná skutočnosť patrí,
b) dohodne s právnickou osobou rozsah činností s utajovanou skutočnosťou v podmienkach
právnickej osoby; vyplnené tlačivo podľa prílohy č. 1 je súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o
priemyselnej bezpečnosti,
c) predloží úradu materiály na bezpečnostnú previerku1) štatutárneho orgánu právnickej osoby.
(2) Ak sa bezpečnostná previerka štatutárneho orgánu právnickej osoby už vykonala, zasiela
štátny orgán úradu kópiu záznamu určenia štatutárneho orgánu právnickej osoby na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, kópiu údaja o dobe platnosti a kópiu vyhlásenia
o mlčanlivosti.
(3) Po vykonaní alebo overení platnosti bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu právnickej
osoby zasiela vedúci štátneho orgánu úradu žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti podľa prílohy č. 2.
(4) V žiadosti podľa prílohy č. 2 štátny orgán uvedie
a) dôvody postúpenia utajovaných skutočností na právnickú osobu, napríklad pripravované
vykonávanie výskumnej úlohy, pripravovaný akvizičný projekt, realizácia akvizície,
pripravovaná výroba,
b) predpokladané obdobie od postúpenia utajovanej skutočnosti štátnym orgánom právnickej
osobe do vrátenia utajovanej skutočnosti štátnemu orgánu,
c) rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, a to
1. určenie pracovísk a miest na prácu s utajovanou skutočnosťou,
2. definovanie technických informačných prostriedkov, prostriedkov fyzickej bezpečnosti a
objektovej bezpečnosti a šifrovej ochrany nevyhnutných na ochranu utajovanej skutočnosti,
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3. vymedzenie okruhu osôb a rozsahu ich oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanou
skutočnosťou,
4. vymedzenie zodpovednosti osôb za ochranu utajovanej skutočnosti,
5. vypracovanie systému kontroly na dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s utajovanou
skutočnosťou,
6. časový plán realizácie opatrení na ochranu postúpenej utajovanej skutočnosti, definovanie
materiálnych a finančných potrieb.
(5) V potvrdení podľa prílohy č. 3 o pripravovanej spolupráci s právnickou osobou štátny orgán
uvedie skutočnosti potvrdzujúce realizáciu spolupráce, napríklad schválený akvizičný projekt,
schválené obstaranie výskumnej úlohy, schválený plán opráv.
(6) Bezpečnostný dotazník vyplnený podľa prílohy č. 4 spolu s potrebnými prílohami slúžiacimi
ako podkladový materiál na vyhodnotenie bezpečnostnej previerky právnickej osoby predkladá
právnická osoba štátnemu orgánu v obálke zabezpečenej tak, aby sa štátny orgán nemohol
oboznámiť s jej obsahom.
(7) Priemyselnú bezpečnosť je oprávnený zisťovať určený zamestnanec úradu na základe
písomného poverenia riaditeľom úradu.
§2
(1) Ak sa bezpečnostnou previerkou právnickej osoby preukáže2) priemyselná bezpečnosť, úrad
vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti štátnemu orgánu, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal.
(2) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti obsahuje
a) identifikačné údaje právnickej osoby,
b) označenie stupňa utajenia,
c) dobu platnosti,
d) rozsah činnosti s utajovanými skutočnosťami,
e) podpis riaditeľa úradu,
f) odtlačok okrúhlej pečiatky úradu,
g) dátum a miesto vydania a číslo potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.
§3
(1) Ak sa bezpečnostnou previerkou právnickej osoby nepreukáže3) priemyselná bezpečnosť,
úrad zašle oznámenie o nesplnení podmienok priemyselnej bezpečnosti štátnemu orgánu, ktorý o
vydanie potvrdenia požiadal.
(2) Oznámenie o nevydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby obsahuje
a) identifikačné údaje právnickej osoby,
b) označenie stupňa utajenia,
c) podpis riaditeľa úradu,
d) odtlačok okrúhlej pečiatky úradu,
e) dátum a miesto vydania.
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§4
(1) Žiadosť o predĺženie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podáva štátny orgán,
ktorý pôvodne požiadal o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby.
(2) Na predĺženie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby sa primerane
vzťahuje § 1.
§5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Ján Mojžiš v. r.
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Príloha è. 1
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(VZOR)

ROZSAH ÈINNOSTÍ S UTAJOVANOU SKUTOÈNOS•OU

a) Urèenie pracovísk a miest, kde sa bude s utajovanou skutoènos•ou manipulova•.
b) Definovanie technických prostriedkov, na ktorých sa v podmienkach právnickej osoby tvorí, spracúva, prenáša
alebo ukladá utajovaná skutoènos•.
c) Vymedzenie okruhu osôb, ktoré sa budú oboznamova• s utajovanou skutoènos•ou.
d) Vymedzenie zodpovednosti osôb za ochranu utajovanej skutoènosti.
e) Vypracovanie systému kontroly na dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s utajovanou skutoènos•ou.
f) Vypracovanie èasového plánu realizácie opatrení na ochranu postúpenej utajovanej skutoènosti, definovanie
materiálnych a finanèných potrieb.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

DynamicResources\dc6146bb-dbf0-48c9-bf69-ed7d56281442_2.pdf

(VZOR)

VYHLÁSENIE O MLÈANLIVOSTI

Podpísaný(á) ............................................................... rodné èíslo..............................................
vyhlasujem, že som sa oboznámil(a) s právnou úpravou ochrany utajovaných skutoèností a pod¾a ustanovenia § 37
zákona è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov som si
vedomý(á) povinnosti zachováva• pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlèanlivos• o informáciách
a veciach obsahujúcich utajované skutoènosti, a to aj po zániku oprávnenia oboznamova• sa s utajovanými
skutoènos•ami.

..............................................................
podpis oprávnenej osoby

V ................................... dòa ...........................................
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 28/2002 Z. z.
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(VZOR)

Názov štátneho orgánu,
inej právnickej osoby
.....................................
È. p.:
V .........................................................

Národný bezpeènostný úrad
sekcia personálnej bezpeènosti
Bratislava
Vec: Žiados• o vydanie vyjadrenia pre stupeò utajenia .................. 1)
Pod¾a ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) zákona è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov žiadam o vydanie vyjadrenia pre stupeò utajenia ................ k navrhovanej osobe:
meno, priezvisko, akademický titul ..........................................................................................................................
dátum narodenia ........................................................... rodné èíslo ....................................................................
miesto narodenia ......................................................................................................................................................
štátny orgán, iná právnická osoba (názov, adresa, PSÈ) .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
funkcia (pracovné miesto) ........................................................................................................................................
rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutoènos•ami (presné vymedzenie pod¾a príslušného zoznamu utajovaných skutoèností) ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

......................................................................
meno, priezvisko a podpis vedúceho

1

) Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné.
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

DynamicResources\dc6146bb-dbf0-48c9-bf69-ed7d56281442_4.pdf

(VZOR)

ZÁZNAM O ZÁNIKU OPRÁVNENIA

Oprávnená osoba ............................................................. rodné èíslo .................................................................
sa prestala oboznamova• s utajovanými skutoènos•ami stupòa utajenia1) .............................................................
dòa .......................................... z dôvodu ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Dátum a èíslo vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpeènostnú previerku:
...................................................................................................................................................................................
Oprávnená osoba odovzdala pridelené utajované skutoènosti dòa ..........................................................................
odovzdávajúcim protokolom (è. p.) ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
meno a priezvisko oprávnenej osoby
podpis

...................................................................................................................................................................................
meno a priezvisko vedúceho
podpis

V .................................................... dòa ..............................................

1

) Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené.
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(VZOR)

BEZPEÈNOSTNÝ DOTAZNÍK PRÁVNICKEJ OSOBY
(Názov právnickej osoby)
..........................................................
...........................................................
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypåòala
bezpeènostný dotazník, tel. kontakt
1. Názov právnickej osoby:
(úplné znenie)
2. Adresa právnickej osoby:
(ulica, èíslo, PSÈ, mesto)
3. Právna forma podnikania:
3.1 Verejná obchodná spoloènos•
3.1.1 Predmet podnikania spoloènosti:
3.1.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoloèníkov:
3.1.3 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.1.4 Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
3.1.4.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
3.1.4.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
3.1.4.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
3.1.4.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
3.1.4.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
3.1.5 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.1.5.1 Obchodný majetok
3.1.5.2 Záväzky
3.1.6 Záväzky a poh¾adávky voèi spoloèníkom na konci úètovného obdobia za posledné tri roky:
3.1.6.1 Rok
3.1.6.2 Záväzky v Sk
3.1.6.3 Poh¾adávky v Sk
3.1.6.4 Rok
3.1.6.5 Záväzky v Sk
3.1.6.6 Poh¾adávky v Sk
3.1.6.7 Rok
3.1.6.8 Záväzky v Sk
3.1.6.9 Poh¾adávky v Sk
3.2 Komanditná spoloènos•
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3.2.1 Predmet podnikania spoloènosti:
3.2.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) komanditistov:
3.2.3. Meno, priezvisko, adresa komplementárov:
3.2.4 Výška vkladu každého komanditistu v Sk:
3.2.5 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.2.6 Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
3.2.6.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
3.2.6.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
3.2.6.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
3.2.6.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
3.2.6.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
3.2.7 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.2.7.1 Obchodný majetok
3.2.7.2 Záväzky
3.2.8 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné
tri roky:
3.2.8.1 Rok
3.2.8.2 Zisk v Sk
3.2.8.3 Strata v Sk
3.2.8.4 Rok
3.2.8.5 Zisk v Sk
3.2.8.6 Strata v Sk
3.2.8.7 Rok
3.2.8.8 Zisk v Sk
3.2.8.9 Strata v Sk
3.3 Spoloènos• s ruèením obmedzeným
3.3.1 Predmet podnikania spoloènosti:
3.3.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoloèníkov:
3.3.3 Výška základného imania:
3.3.4 Výška vkladu každého spoloèníka v Sk:
3.3.5 Meno, priezvisko, adresa èlenov dozornej rady:
3.3.6 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.3.7 Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
3.3.7.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
3.3.7.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
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3.3.7.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
3.3.7.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
3.3.7.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
3.3.8 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.3.8.1 Obchodný majetok
3.3.8.2 Záväzky
3.3.9 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:
3.3.9.1 Rok
3.3.9.2 Zisk v Sk
3.3.9.3 Strata v Sk
3.3.9.4 Rok
3.3.9.5 Zisk v Sk
3.3.9.6 Strata v Sk
3.3.9.7 Rok
3.3.9.8 Zisk v Sk
3.3.9.9 Strata v Sk
3.4 Akciová spoloènos•
3.4.1 Predmet podnikania spoloènosti:
3.4.2 Výška základného imania:
3.4.3 Poèet, druh a menovitá hodnota akcií:
3.4.4 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní:
3.4.5 Meno, priezvisko, adresa èlenov dozornej rady:
3.4.6 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.4.7 Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
3.4.7.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
3.4.7.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
3.4.7.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
3.4.7.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
3.4.7.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
3.4.8 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.4.8.1 Obchodný majetok
3.4.8.2 Záväzky
3.4.9 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:
3.4.9.1 Rok
3.4.9.2 Zisk v Sk
3.4.9.3 Strata v Sk

Strana 12

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

28/2002 Z. z.

Zbierka zákonov è. 28/2002

Strana 231

Èiastka 14

3.4.9.4 Rok
3.4.9.5 Zisk v Sk
3.4.9.6 Strata v Sk
3.4.9.7 Rok
3.4.9.8 Zisk v Sk
3.4.9.9 Strata v Sk
3.4.10 Percentuálny podiel v spoloènostiach, v ktorých je preverovaná organizácia akcionárom
(poèet, druh a kúpna cena):
3.5 Družstvo
3.5.1 Predmet podnikania:
3.5.2 Výška zapisovaného základného imania:
3.5.3 Preh¾ad zahranièných spoloèníkov za posledných pä• rokov:
(meno, priezvisko, štátne obèianstvo, spoloèník od – do, adresa)
3.5.4 Preh¾ad poskytnutých a splatených pôžièiek a úverov za posledných pä• rokov:
3.5.4.1 Názov peòažného ústavu (adresa):
3.5.4.2 Poèet, výška poskytnutých pôžièiek v Sk:
3.5.4.3 Splatené pôžièky (v Sk, rok):
3.5.4.4 Poèet, výška poskytnutých úverov v Sk:
3.5.4.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
3.5.5 Výška základných èlenských vkladov (ak ide o právnické osoby, treba uvies• identifikaèné èíslo):
3.5.6 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.5.6.1 Obchodný majetok
3.5.6.2 Záväzky
3.5.7 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:
3.5.7.1 Rok
3.5.7.2 Zisk v Sk
3.5.7.3 Strata v Sk
3.5.7.4 Rok
3.5.7.5 Zisk v Sk
3.5.7.6 Strata v Sk
3.5.7.7 Rok
3.5.7.8 Zisk v Sk
3.5.7.9 Strata v Sk
3.6 Štátny podnik
3.6.1 Predmet podnikania:
3.6.2 Zakladate¾:
3.6.3 Výška kmeòového imania:
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3.6.4 Meno, priezvisko, adresa èlenov dozornej rady:
3.6.5 Údaje o èistom obchodnom imaní za predchádzajúce úètovné obdobie:
3.6.5.1 Obchodný majetok
3.6.5.2 Záväzky
3.6.6 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:
3.6.6.1 Rok
3.6.6.2 Zisk v Sk
3.6.6.3 Strata v Sk
3.6.6.4 Rok
3.6.6.5 Zisk v Sk
3.6.6.6 Strata v Sk
3.6.6.7 Rok
3.6.6.8 Zisk v Sk
3.6.6.9 Strata v Sk
3.7 Prokurista
(meno, priezvisko, adresa)
3.8 Preh¾ad vlastných (prenajatých) budov a priestorov organizácie v Slovenskej republike aj v zahranièí:
3.8.1 Priestorová identifikácia
(okres, obec, katastrálne územie, štát)
3.8.2 Èíslo listu vlastníctva:
3.8.3 Poradie vlastníkov
(meno, priezvisko, vlastnícky podiel)
3.8.4 Zmluvy o prenájme priestorov
(dátum uzatvorenia zmluvy, doba platnosti, vlastník priestorov)
3.9. Preh¾ad založeného hnute¾ného a nehnute¾ného majetku:
3.9.1 Názov záložcu:
(adresa, identifikaèné èíslo, daòové identifikaèné èíslo)
3.9.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:
3.9.3 Predmet zálohu:
3.9.4 Názov záložného verite¾a:
(adresa, identifikaèné èíslo, daòové identifikaèné èíslo)
3.10. Údaje o podaní návrhu na konkurz alebo vyrovnanie a rozhodnutie o konkurze alebo vyrovnaní, údaje
o vstupe do likvidácie:
3.10.1 Dátum podania návrhu na konkurz:
3.10.2 Predbežný správca podstaty:
(meno, priezvisko, adresa)
3.10.3 Ocenená konkurzná podstata v Sk:
3.10.4 Nároky všetkých verite¾ov v Sk:
(suma a názov verite¾a)
3.10.5 Dátum podania návrhu na vyrovnanie:
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3.10.6 Predbežný správca podstaty:
(meno, priezvisko, adresa)
3.10.7 Dátum vstupu do likvidácie:
3.10.8 Likvidátor:
(meno, priezvisko, adresa)
3.11 Preh¾ad verejných zákaziek, obchodných zmlúv, ktorých predmet plnenia obsahuje utajované skutoènosti
pri obchodných zmluvách, ktoré svojím finanèným objemom presahujú 1 % z obratu organizácie za posledné tri
roky:
3.11.1 Zákazka alebo zmluva:
(èíslo, dátum uzatvorenia a predmet)
3.11.2 Úèastníci zmluvného vz•ahu:
3.11.3 Finanèný objem kontraktu:
3.12 Názov a sídlo daòového poradcu:
(evidenèné èíslo, osvedèenie, adresa)
3.13 Preh¾ad uskutoènených obchodov nad 1% z obratu so zahraniènými partnermi za posledné tri roky:
3.13.1 Zahranièný partner:
(názov, sídlo, štát)
3.13.2 Uskutoènený obchod:
(predmet a objem)
3.14 Poèet zamestnancov:
3.14.1 Zoznam zamestnancov, ktorí nie sú štátnymi obèanmi Slovenskej republiky:
(meno, priezvisko, dátum narodenia, èíslo pasu, štátne obèianstvo, adresa bydliska v cudzine)
3.15 Zoznam vedúcich pracovníkov, s ktorými bol za posledné tri roky rozviazaný pracovný pomer:
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, pracovné zaradenie, dátum a dôvod rozviazania pracovného pomeru)
3.16 Finanèné záväzky voèi:
(štátnym podnikom, daòovým a colným úradom, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Sociálnej
pois•ovni, zdravotným pois•ovniam a ostatným právnickým osobám)
3.17 Vydané zmenky:
(nominálna hodnota, biankozmenka, doba splatnosti)
3.18 Roèné úètovné závierky za posledných pä• rokov:
(súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha)
3.19 Kompletné správy audítora (autorizované): príloha
4. Rok vzniku právnickej osoby:
5. Sídlo právnickej osoby:
5.1 Odštepný závod (obchodné meno):
5.2 Prevádzkareò (obchodné meno):
5.3 Adresa priestorov, v ktorých budú uchovávané utajované skutoènosti:
6. Identifikaèné èíslo právnickej osoby:
7. Daòové identifikaèné èíslo právnickej osoby:
8. Názov a sídlo správcu dane:
9. Bankové spojenie:
(sídlo banky, èíslo úètu, dátum založenia, zrušenia za posledné tri roky)
10. Výpis z obchodného registra vrátane všetkých zmien (nie starší ako 3 mesiace): príloha
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11. Kópia živnostenského listu (kópia koncesnej listiny): príloha
12. Predchádzajúce sídla spoloènosti:
(ulica èíslo, PSÈ, mesto)
13. Osobné údaje štatutárneho orgánu (ak je na èele právnickej osoby kolektívny orgán, údaje osoby, ktorá je
ním poverená ochranou utajovaných skutoèností):
(meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, štátna príslušnos•)
14. Meno, priezvisko a rodné èíslo osoby:
(u ktorej je predpoklad, že sa bude oboznamova• s utajovanými skutoènos•ami)

V ................... dòa ...................

.....................................................
(podpis štatutára právnickej osoby)
(odtlaèok peèiatky právnickej osoby)
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1) § 17 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2) § 44 zákona č. 241/2001 Z. z.
3) § 44 zákona č. 241/2001 Z. z.
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