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)
METODICKÉ USMERNENIE
Ochrana objektov a chránených priestorov sa zabezpečuje podľa bezpečnostnej
dokumentácie, ktorú schvaľuje vedúci. Bezpečnostná dokumentácia sa častokrát odkazuje na
ďalšie dokumenty, ako napr. smernicu o výkone fyzickej ochrany, vedenie rôznych evidencií
(evidencia bezpečnostných kľúčov, kódových nastavení a hesiel, či návštev) alebo záznamy
o rôznych úkonoch (napr. kontrola bezpečnostnej dokumentácie). Tým, že bezpečnostnú
dokumentáciu schvaľuje vedúci ako celok, schvaľuje aj formu, obsah príslušných dokumentov
a ich vzájomný súlad a pri ochrane objektu a chráneného priestoru sa postupuje v súlade so
všetkými týmito dokumentmi.
Bezpečnostný štandard ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň
ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými
skutočnosťami. 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. Cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie
funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany
utajovaných skutočností. Na ohodnotenie úrovne fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
sa používa bodovací systém, ktorý umožňuje voliť v závislosti od konkrétnych podmienok takú
kombináciu bezpečnostných opatrení, ktorá najlepšie vyhovuje daným podmienkam.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vedúci má pri určení opatrení v bezpečnostnej dokumentácii
určitú variabilitu (voľnosť) a má možnosť nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac vyhovovali
podmienkam a potrebám subjektu pri ochrane utajovaných skutočností.
Vedúci zodpovedá za zhodu bezpečnostnej dokumentácie so skutočným stavom a jej
aktualizácia sa vykonáva po každej zmene, ktorá má vplyv na jej obsah. Je teda v jeho právomoci
opatrenia v bezpečnostnej dokumentácií upravovať. Aktualizáciou bezpečnostnej dokumentácie
sa zabezpečuje jej reflektovanie prípadných zmien v nastavenom systéme prijatých opatrení
určených na ochranu objektu a chráneného priestoru.
Zdôrazňujeme, že táto variabilita je v zmysle bezpečnostného štandardu ohraničená
pravidlami a podmienkami na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených
priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a opatrenia určené
v bezpečnostnej dokumentácii je nevyhnutné aj skutočne realizovať. Konkrétne, režim návštev
vyplýva z bezpečnostného štandardu, pričom pravidlá vedenia evidencie návštev (aj konkrétne
špecifiká režimu návštev) sú zvyčajne upravené v bezpečnostnej dokumentácii a tieto pravidlá je
nutné dodržiavať. Uvedené platí pre návštevy sprevádzané (sprevádzané počas celého pobytu
v objekte a chránenom priestore), resp. nesprevádzané, označené (nesprevádzané v objekte, ale
označené počas celého pobytu v objekte), ktoré sú bodovo ohodnotené, ako aj pre návštevy
nesprevádzané (pokiaľ nevstupujú do chráneného priestoru), ktoré sú bez bodového
ohodnotenia.

