
 

Zamestnancovi, ktorý nebol oprávnenou osobou bol umožnený vstup bez sprievodu do 

chráneného priestoru triedy prístupu 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 § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou je právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. 

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. nepovolanou osobou je fyzická osoba, ktorá nie je 
oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. 

Podľa § 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. objektom je budova alebo iný stavebne alebo inak 
ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory. 

Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. chráneným priestorom je stavebne alebo inak 
ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na 
priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je systém 
opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred 
neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu.  

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími 
prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opatreniami a ich vzájomnou kombináciou 
v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
ktorú schvaľuje vedúci. 

Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len 
„bezpečnostný štandard“) a podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov upravuje 
vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“).  



 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. chránený priestor sa na účely ochrany utajovaných 
skutočností určuje ako chránený priestor kategórie (Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo 
Vyhradené) určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami príslušného 
stupňa.  

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. kategóriu chráneného priestoru určí vedúci; 
súčasťou určenia je vymedzenie hranice chráneného priestoru a režimových opatrení. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa 
chránený priestor kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určuje ako chránený priestor triedy  
I alebo chránený priestor triedy II. 

Podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. chránený priestor triedy I je priestor určený na 
ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo 
vyššieho takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru znamená oboznámenie sa s utajovanou 
skutočnosťou. Taký chránený priestor má 

a) určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd, 
b) kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám s oprávnením na vstup 

vydaným vedúcim, 
c) špecifikáciu utajovaných skutočností podľa zoznamu utajovaných skutočností, ktoré sa 

zvyčajne nachádzajú v tomto chránenom priestore. 

Podľa § 3 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. chránený priestor triedy II je priestor určený na 
ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo 
vyššieho tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými 
opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. 
Taký chránený priestor má 

a) určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd, 
b) kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup bez sprievodu len oprávneným osobám; všetky 

ostatné osoby musia byť sprevádzané a zároveň musia byť prijaté opatrenia zabraňujúce 
neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 3 ods. 6 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. o určení chráneného priestoru triedy I alebo II 
rozhodne vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach. 

Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. chránený priestor kategórie Vyhradené má kontrolu 
vstupu. Podmienky kontroly vstupu sú určené v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti  
a objektovej bezpečnosti. 

Podľa § 3 ods. 8 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. po vykonaní opatrení na zabránenie neoprávnenej 
manipulácii s utajovanými skutočnosťami môže vedúci rozhodnúť o zmene triedy chráneného 
priestoru, o čom sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa založí do bezpečnostného plánu ochrany 
objektu bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

Obsah bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len 
„bezpečnostná dokumentácia“) objektov a chránených priestorov  

 kategórie Tajné a vyššej upravuje ustanovenie § 11 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  a 

 kategórie Vyhradené a Dôverné upravuje ustanovenie § 11 ods. 8 vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z.  

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov  
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje prevádzkový poriadok, ktorý  



 

podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 
písm. a) až i) a spôsob kontroly ich dodržiavania. 

Podľa § 11 ods. 8 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  bezpečnostná dokumentácia objektov  
a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje režimové opatrenia podľa  
§ 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení. 

Podľa § 10 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce podmienky vstupu osôb a vjazdu dopravných prostriedkov do objektu a chráneného 
priestoru a podmienky výstupu osôb a výjazdu dopravných prostriedkov z objektu a chráneného 
priestoru. 

Podľa § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov v objekte a v chránenom priestore, 
a to v pracovnom čase a mimopracovnom čase. 

Podľa § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce podmienky a spôsob kontroly objektu a chráneného priestoru po opustení pracoviska 
zamestnancami, ktoré zabezpečia, že nedôjde k neoprávnenej manipulácii s utajovanými 
skutočnosťami. 

Podľa § 10 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súčasťou je aj plán na ochranu, 
evakuáciu alebo zničenie utajovaných skutočností spolu s uvedením zodpovedných osôb;  
ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia už nastala, je 
vedúci oprávnený povoliť vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám zabezpečujúcim 
alebo vykonávajúcim záchranné akcie; v takých prípadoch pred vykonaním záchrannej akcie, v jej 
priebehu a bezprostredne po jej skončení musia byť prijaté opatrenia, ktoré zabránia úniku 
utajovaných skutočností. 

Podľa § 11 ods. 11 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  o každej zmene v bezpečnostnej dokumentácii 
sa vykoná záznam v knihe kontrol a oboznámia sa s ňou zamestnanci v súlade s potrebou 
oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh. 


