
PREDMET ŽIADOSTI 

„Opis súčasnej situácie: 
V zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti 

a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z. 
(ďalej len „vyhláška“) sa na zabezpečenie ochrany chránených priestorov určených na ukladanie 
a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou 
vzťahujú aj pravidlá určené cudzou mocou na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná. 

 
Zahraničný partner doručil subjektu dokument, v ktorom okrem iného stanovil aj požadovaný 

minimálny bezpečnostný štandard pre oblasť fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
Minimálny bezpečnostný štandard požadovaný zahraničným partnerom je odlišný od 
minimálneho bezpečnostného štandardu, ktorý je potrebné zabezpečiť v súlade aktuálne platnou 
legislatívou Slovenskej republiky. 
 

Otázka:  
1. či je v danej situácii možné v súlade s aktuálne platnou legislatívou realizovať výlučne 

opatrenia vyplývajúce z bezpečnostného štandardu požadovaného zahraničným 
partnerom, alebo 

2. či je v danej situácii potrebné realizovať opatrenia vyplývajúce z bezpečnostného štandardu 
stanoveného v zmysle vyhlášky a súčasne z bezpečnostného štandardu požadovaného 
zahraničným partnerom.“ 

 
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. h) zákona č. 215/2004 Z. z. je cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho 

štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riadenie alebo vykonávanie svojej moci 
a činnosti; cudzou mocou sú aj nadštátne organizácie, medzinárodné organizácie a združenia 
štátov. 

 
Podľa § 8 ods. 1 prvej vety 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“). 

 
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. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sa na zabezpečenie ochrany chránených 

priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými 
Slovenskej republike cudzou mocou sa vzťahujú aj pravidlá určené cudzou mocou na základe 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 
Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. na zabezpečenie umiestnenia technických 

prostriedkov, prostriedkov šifrovej ochrany informácií a systémov šifrovej ochrany informácií 
používaných na zabezpečenie úloh podľa osobitných predpisov mimo územia Slovenskej 



republiky alebo používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky v poľných podmienkach sa 
ustanovenia § 5 až 11 vzťahujú primerane. Podmienky určí vedúci. 

 
Podľa § 12 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. na zabezpečenie ochrany utajovaných 

skutočností v prípade 
a) účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte, 
b) medzinárodnej záchrannej alebo humanitárnej akcie, 
c) vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 
d) činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci vojenského cvičenia sa mechanické 

zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky uvedené v § 4 môžu nahradiť 
fyzickou ochranou typu 5 podľa bodu 5.1.1. prílohy. Podmienky určí vedúci v bezpečnostnej 
dokumentácii. 

 
Podľa článku 1 písm. B Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov 

amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií 
z 11.04.1995 (ďalej len „dohoda“) predmetom tejto dohody sú utajované vojenské informácie, 
ktoré sa poskytujú priamo alebo nepriamo druhej strane, dôstojníkovi alebo inému zástupcovi, 
či oprávnenému orgánu strán. Takéto vojenské utajované informácie budú chránené v súlade so 
zákonmi a predpismi prijímajúcej strany a podľa podmienok stanovených ďalej v tomto 
dokumente. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že na zabezpečenie ochrany chránených 
priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými 
Slovenskej republike cudzou mocou (konkrétne v tomto prípade Spojených štátov amerických) 
sa vzťahujú ako pravidlá národnej legislatívy, tak aj pravidlá určené cudzou mocou na základe 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.  

 
V kontexte Vašej otázky možno uviesť, že pokiaľ ide o samotné procedurálne zabezpečenie 

ochrany takýchto utajovaných skutočností v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, je v zmysle výnimky podľa ustanovenia § 12 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. umožnené 
obmedziť realizáciu určitých činností, ktoré by inak bolo nutné vykonať pri štandardnej situácii, 
čím by mohlo dôjsť k zjednodušeniu procesov ochrany utajovaných skutočností z pohľadu 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny 
akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


