
METODICKÉ USMERNENIE PRE UŽÍVATEĽOV IS „LICENČNÉ 

KONANIE“ 

S odvolaním sa na § 17 ods. 1 a v nadväznosti na § 24 ods. 2 zákona 

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Ministerstvo 

hospodárstva SR dňom 2. januára 2020 spustí do prevádzky špecializovaný portál 

"Licenčné konanie", ktorý bude slúžiť na elektronické podávanie a spracovanie 

žiadostí (a iných podaní) realizovaných podľa zákona č. 392/2011 Z. z. 

o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Informačný systém "Licenčné konanie MH SR" : 
- zabezpečuje efektívne spracovávanie informácií v oblasti agendy výrobkov 

obranného priemyslu vzhľadom na aktuálny vývoj medzinárodnej bezpečnostnej 

situácie a vyplývajúcich legitímnych požiadaviek národných partnerov 

a členských krajín EÚ, 

- zefektívňuje agendu útvaru odboru výkonu obchodných opatrení (OVOO) 

MH SR v oblasti kontrolných režimov a poskytuje efektívny spôsob komunikácie 

medzi zamestnancami rezortu MH SR (OVOO) a podnikateľskými subjektami 

pôsobiacimi v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu 

prostredníctvom webového portálu, 

- napĺňa záväzky SR vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a zmlúv, ktorými 

je SR viazaná. 

Základným predpokladom pre úspešné používanie tohto informačného 

systému zo strany oprávnených osôb (držiteľov povolení na obchodovanie 

s výrobkami obranného priemyslu) je získanie tzv. bezpečnostných tokenov pre 

potreby autentifikácie a elektronického podpisovania. Pod pojmom bezpečnostný 

token sa rozumie 1ks čipovej karty s certifikátom pre autentifikáciu používateľov 

do informačného systému a kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis 

pre potreby elektronického podpisovania žiadostí a iných podaní v informačnom 

systéme. 

Používateľ sa na portál prihlási prostredníctvom zadania adresy 

https://licencie.mhsr.sk/ do internetového prehliadača alebo po výbere ikony 

systému (IS Licenčné konanie MH SR) na webovom sídle Ministerstva 

hospodárstva SR. Proces prihlásenia používateľa je podrobne špecifikovaný v časti 

3.1. Používateľskej príručky. 

Používateľská príručka "Licenčné konanie" 

Dňom spustenia portálu „Licenčné konanie MH SR“ do produkčnej 

prevádzky budú žiadosti a iné podania uskutočnené podľa zákona č. 392/2011 Z. z. 

https://licencie.mhsr.sk/
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Wkmm5eK5.pdf


o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu v znení neskorších predpisov 

prijímané a spracúvané elektronicky.  

V prípade technických problémov bude pre používateľov počas úvodného 

mesiaca prevádzky (január 2020) poskytovaná zvýšená asistenčná podpora na 

telefónnom čísle +421 907 656 709. V nasledujúcom období bude poskytovaná 

štandardná podpora prostredníctvom call centra. Podpora bude poskytovaná počas 

pracovnej doby Ministerstva hospodárstva SR (počas pracovných dní v čase 

od 9.00 hod. do 16.00 hod.). 

Ak pre technické príčiny používateľ nie je schopný realizovať podanie 

elektronicky - prostredníctvom portálu "Licenčné konanie MH SR", môže tak 

urobiť s asistenciou zamestnanca MH SR (na pracovisku Odboru výkonu 

obchodných opatrení MH SR – Votrubova 1, Bratislava), kde bude na tento účel 

vyčlenená jedna pracovná stanica. V tomto prípade je nevyhnutné, aby si 

oprávnená osoba okrem bezpečnostného tokenu (čipovej kary), priniesla so sebou 

na hmotnom nosiči (USB kľúči) aj všetky vkladané prílohy vo forme zaručenej 

konverzie (§ 35 až 39 zákona o e-Governmente). 

Listinný originál dokladu o konečnom použití (EUC) a medzinárodného 

dovozného certifikátu (IIC) je potrebné pri žiadostiach o povolenie exportu 

doručovať poštou s uvedením čísla konania elektronicky podanej žiadosti, ktoré 

Vám bude doručené v notifikácii po podaní žiadosti.  

Konania o žiadostiach podaných do 31.12.2019 sa dokončia doposiaľ 

používaným postupom.  

Žiadosti a oznámenia k už vydaným licenciám budú po 2. januári 2020 

podávané elektronicky. Pri prvom podaní, ktoré bude obsahovať zoznam výrobkov 

(žiadosť o zmenu údajov o výrobkoch v licencii, štvrťročné hlásenie, oznámenie 

výrobných čísel k licencii) žiadame oprávnené osoby o zvýšenú pozornosť pri 

zadávaní jednotlivých výrobkov. Výrobky budú prvým podaním k už vydanej 

licencii zavedené do informačného systému. Počas doby spracovania prvého 

takéhoto podania nemôže byť podaná iná žiadosť alebo oznámenie, ktoré pracuje 

so zoznamom výrobkov k predmetnej licencii. 

Pre bezproblémový prechod na elektronické licenčné konanie, prosím, 

sledujte priebežne pokyny na našom webovom sídle. 


