
 

Výkon fyzickej ochrany nebol v súlade s príslušnými ustanoveniami platnej právnej úpravy. 

(vyškolenie fyzickej ochrany, určenie reakčného času, preverovanie reakcie) 

 
METODICKÉ USMERNENIE 

O realizácii bezpečnostných opatrení zabezpečenia objektov a chránených priestorov 
rozhoduje vedúci tak, aby bola zabezpečená ich minimálna požadovaná úroveň ochrany v súlade 
s bezpečnostným štandardom. Štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje vytvárať 
variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie a štruktúry 
objektu) a vyhodnotenia analýzy rizík. Jedným z opatrení je aj fyzická ochrana, pričom vyhláška 
č. 336/2004 Z. z. v niektorých prípadoch upravuje konkrétne podmienky jej využitia, napr.   

 špecifikáciu a spôsob zásahu fyzickej ochrany (§ 9 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.), 

 realizovanie fyzickej ochrany podľa bodu 5.1. prílohy (§ 9 ods. 9 vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z.). 

V prípade využitia fyzickej ochrany (bez ohľadu na kategóriu chráneného priestoru) vedúci 
určí v zmysle § 9 ods. 6 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pravidlá na výkon fyzickej ochrany 
v bezpečnostnej dokumentácii v súlade s požiadavkami bezpečnostného štandardu. Pokiaľ ide 
o ochranu objektu a chráneného priestoru kategórie Tajné a vyššej, rozsah týchto pravidiel 
výkonu sa uvádza v bezpečnostnej dokumentácii v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) v nadväznosti  
na § 11 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. V prípade využitia fyzickej ochrany objektu a chráneného 
priestoru kategórie Vyhradené a Dôverné nie je stanovený rozsah týchto pravidiel výkonu 
fyzickej ochrany; rozsah pravidiel odporúčame vypracovať taktiež v zmysle štruktúry uvedenej 
v § 11 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. 

Pre efektívny výkon fyzickej ochrany musia byť osoby vykonávajúce fyzickú ochranu 
vyškolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany a vybavené komunikačnými 
prostriedkami (§ 9 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.). Týmto spôsobom sa zabezpečí najmä 
potrebné oboznámenie sa týchto osôb s objektom a chráneným priestorom, podmienkami 
výkonu fyzickej ochrany, ich právami, povinnosťami, zodpovednosťou a postupom v prípade 
mimoriadnej situácie. Za účelom preukázania uskutočnenia tohto školenia sa odporúča vykonať 
záznam s menným zoznamom osôb, ktoré boli vyškolené; z praktického hľadiska sa odporúča 
vyškolenie opakovať v cykle najmenej raz ročne. 

Pri realizácii výkonu fyzickej ochrany vedúci určuje jej reakčný čas, ako aj intervaly jeho 
preverovania; preverovanie sa musí vykonať najmenej raz ročne (§ 9 ods. 5 vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z.). 

Vedúci reakčný čas určuje tak, aby bol kratší, ako je čas potrebný na prekonanie realizovaných 
opatrení na ochranu utajovaných skutočností, pričom odporúčaný reakčný čas pre zásahovú 
jednotku je do piatich minút. Reakčný čas sa odporúča uviesť v bezpečnostnej dokumentácii a 
o jeho preverovaní vykonávať záznamy (napr. do knihy kontrol). 

Ostatné podmienky výkonu fyzickej ochrany sú závislé od typu využitia fyzickej ochrany podľa 
bodu 5 bezpečnostného štandardu. Ide napr. o 

 vykonávanie/nevykonávanie obchôdzok zvonku/vnútri objektu – zmyslom obchôdzky 
zvonku objektu je kontrola celej vonkajšej hranice objektu a zmyslom obchôdzky vnútri 
objektu je kontrola vnútorných priestorov objektu a kontrola hranice chráneného 
priestoru, resp. jeho vstupu, 



 

 zabezpečenie nepretržitej prítomnosti najmenej jedného člena fyzickej ochrany na 
stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany – táto podmienka nie je splnená, ak 
stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany ostane bez obsadenia čo i len počas 
krátkodobej neprítomnosti člena na tomto stanovišti. Táto požiadavka vychádza zo 
skutočnosti, že na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany sú vyvedené 
výstupné signály kamerovej zostavy, elektrickej zabezpečovacej signalizácie, či 
perimetrického detekčného systému (tieto signály môžu byť vyvedené aj vedúcemu, 
prípadne ním určenej osobe; výstupný poplachový signál elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie môže byť vyvedený aj prostredníctvom akustického hlásiča tak, aby bola 
signalizácia pozorovateľná z verejne prístupných miest). V prípade signalizácie týchto 
prostriedkov je potrebná okamžitá reakcia spočívajúca v preverení narušenia 
a prípadného zásahu. 


