Výkon fyzickej ochrany nebol v súlade s príslušnými ustanoveniami platnej právnej úpravy.
(vyškolenie fyzickej ochrany, určenie reakčného času, preverovanie reakcie)
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. 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. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných opatrení
na ochranu objektov a chránených priestorov určí vedúci na základe vyhodnotenia rizík možného
ohrozenia.
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 § 2 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň
ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými
skutočnosťami.
Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje
vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie
a štruktúry objektu, vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností a podobne)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie
funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany
utajovaných skutočností.
Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pre objekty a chránené priestory sú ustanovené
najmenšie bodové hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Používa sa matematická metóda prideľujúca
jednotlivým bezpečnostným opatreniam ustanovené bodové ohodnotenia, ktorých súčet sa
príslušným spôsobom vyhodnocuje. Opatrenia uvádzané ako nepovinné sa nemusia zrealizovať,
ale musí sa dosiahnuť celkový predpísaný súčet bodov.
Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. fyzickú ochranu objektu a chráneného priestoru
(ďalej len „fyzická ochrana“) vykonávajú príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov, bezpečnostných zborov, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb, zamestnanci
prevádzkovateľa objektu alebo vlastní zamestnanci.
Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. osoby vykonávajúce fyzickú ochranu musia byť
vyškolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu a vybavené
komunikačnými prostriedkami.
Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. do chráneného priestoru môžu vstupovať iba tie
osoby vykonávajúce fyzickú ochranu, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 4 písm. b) alebo
v § 3 ods. 5 písm. b).
Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ak je objekt alebo chránený priestor určený na
ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou
mocou, zasahujú osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo osoby vykonávajúce zásah na signál
z elektrickej zabezpečovacej signalizácie s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo iným
spôsobom v počte najmenej dvoch osôb na ktoromkoľvek mieste, kde došlo k narušeniu ochrany
utajovaných skutočností, pričom nesmie byť oslabená ochrana na inom mieste objektu.
V ostatných prípadoch o spôsobe výkonu zásahu rozhodne vedúci.
Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. vedúci určí reakčný čas fyzickej ochrany na
poplachový signál tak, aby bol kratší ako čas potrebný na prekonanie realizovaných opatrení na
ochranu utajovaných skutočností. Vedúci určí aj intervaly preverovania reakcie fyzickej ochrany
na poplachové signály; preverovanie sa musí vykonať najmenej raz za rok.
Podľa § 9 ods. 6 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pravidlá na výkon fyzickej ochrany určí vedúci
v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v súlade
s požiadavkami bezpečnostného štandardu.
Podľa § 9 ods.7 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. osoby vykonávajúce fyzickú ochranu objektov
a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami
postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou vykonávajú obchôdzky po náhodne vybraných
trasách v nepravidelných intervaloch

a)
b)
c)

nie dlhších ako 2 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na
ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné,
nie dlhších ako 4 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na
ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné,
v noci a v mimopracovnom čase sa časový interval obchôdzok skracuje v závislosti od
miery rizika ohrozenia utajovaných skutočností, o čom rozhodne vedúci.

Podľa § 9 ods. 8 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. v ostatných prípadoch o spôsobe výkonu fyzickej
ochrany a intervaloch obchôdzok rozhodne vedúci.
Podľa § 9 ods. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. objekt a chránený priestor určený na ukladanie
alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné a vyššieho
vymieňanými medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou musia byť chránené fyzickou
ochranou podľa bodu 5.1. prílohy.
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. e) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje pravidlá na výkon fyzickej ochrany
objektu, ktoré podľa § 11 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. obsahujú
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

spôsob zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru
pokyny na výkon fyzickej ochrany,
určenie počtu osôb zabezpečujúcich fyzickú ochranu,
spôsob kontroly osôb pri vstupe a výstupe a dopravných prostriedkov pri vjazde
a výjazde,
spôsob vykonávania náhodných prehliadok,
spôsob vykonávania obchôdzok,
spôsob reakcie na poplachové hlásenia technických prostriedkov,
spôsob kontroly výkonu fyzickej ochrany.

Podľa bodu 4.1. bezpečnostného štandardu kontrola vstupu sa vykonáva elektronicky,
elektromechanicky, fyzickou ochranou alebo vlastnými určenými zamestnancami.
V zmysle bezpečnostného štandardu je výstupný televízny signál kamerovej zostavy, výstupný
poplachový signál EZS (bod 5) a výstupný signál z perimetrického detekčného systému (bod 6.3.1.)
vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním
určenej osobe. Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo vedúci, prípadne ním určená osoba
musia mať možnosť privolania zásahovej jednotky, pričom odporúčaný reakčný čas pre zásahovú
jednotku je do piatich minút. Reakčný čas zásahovej jednotky pre chránené priestory kategórie
Tajné alebo vyššej sa preveruje najmenej raz ročne.

