
 

Ochrana objektov a chránených priestorov nebola zabezpečená podľa bezpečnostnej 

dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.  

(režim a evidencia návštev v objekte a v chránenom priestore) 

 
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.“).  

 



 

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. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  bezpečnostná dokumentácia sa spracuje tak, aby 
bola jasná, stručná, prehľadná a výstižná. Ukladá sa u vedúceho alebo ním poverenej osoby. 
Vedúci zodpovedá za zhodu dokumentácie so skutočným stavom a za oboznámenie 
zamestnancov v rozsahu nutnom na výkon ich povinností alebo úloh najmenej raz za rok. 
Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie sa vykonáva po každej zmene majúcej vplyv na jej 
obsah. 

Podľa § 11 ods. 10 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje 
najmenej raz za 

a) dva roky pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné, 
b) rok pri chránených priestoroch kategórie Tajné a Prísne tajné. 

 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. 

Podľa bodu 4.3. bezpečnostného štandardu sa môže režim návštev realizovať ako návštevy 

 sprevádzané, 

 nesprevádzané, označené, 

 nesprevádzané. 

V chránenom priestore sú návštevy sprevádzané počas celého pobytu a vedie sa evidencia 
údajov o návštevách; pravidlá sa stanovia v bezpečnostnej dokumentácii. 

 


