
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„dovoľujem si Vás požiadať o odpoveď na otázku: 

V tabuľke bodového hodnotenia CHP sa za objekt - bodová hodnota S3 neráta, ak je objekt 
totožný s CHP.....v tabuľke mám teda uviesť 0 alebo bodovú hodnotu a následne súčet upravím 
o mínus bodovú hodnotu?.“ 

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. a) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je utajovanou skutočnosťou 
informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem 
Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným 
rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a 
ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím 
nariadením. 

Podľa § 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je objektom budova alebo 
iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory. 

Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je chráneným priestorom 
stavebne alebo inak ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie 
a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia. 

Podľa § 2 písm. t) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je mechanickým zábranným 
prostriedkom zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je technickým 
zabezpečovacím prostriedkom zariadenie alebo systém informujúci o stave a narušení objektu 
alebo chráneného priestoru. 

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. 

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. sú pre objekty a chránené priestory 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. 

V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sa chránený priestor na účely ochrany 
utajovaných skutočností určuje ako chránený priestor kategórie (Prísne tajné, Tajné, Dôverné 
alebo Vyhradené) určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami 
príslušného stupňa.  

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. kategóriu chráneného priestoru určí vedúci; 
súčasťou určenia je vymedzenie hranice chráneného priestoru a režimových opatrení. 

Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ochrana objektu sa zabezpečuje mechanickými 
zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1 písm. b) až g) a technickými zabezpečovacími 
prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c). Ak je hranica objektu totožná s hranicou 
chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, 
Tajné a Prísne tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované mechanické zábranné 
prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené 
požiadavky bezpečnostného štandardu uvedeného v prílohe. 

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti objektov 
a chránených priestorov okrem iného v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) a ods. 8 písm. b) vyhlášky 
č. 336/2004 Z. z. obsahuje opis objektu a chráneného priestoru, určenie hranice objektu 
a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, 
výšky okien nad úrovňou terénu a podobne. 

V zmysle § 11 ods. 2 písm. e) a ods. 8 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sa pre každý 
chránený priestor spracováva tabuľka bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa 
bezpečnostného štandardu.  

Bod 2 bezpečnostného štandardu špecifikuje opatrenia chráneného priestoru. Na určenie 
odolnosti hranice chráneného priestoru je rozhodujúca tá časť hranice chráneného priestoru, 
ktorá má najnižšiu odolnosť. 

Bod 3 bezpečnostného štandardu špecifikuje opatrenia objektu. Na určenie odolnosti 
objektu je rozhodujúca tá časť hranice objektu, ktorá má najnižšiu odolnosť. Ak je hranica 
chráneného priestoru totožná s hranicou objektu, na zabezpečenie objektu platia ustanovenia 
uvedené v bode 2 a do bodového ohodnotenia možno započítať len bodové ohodnotenie 
za chránený priestor. Ak nie je zabezpečená kontrola vstupu do objektu, S3 = 0 bodov. 

Bod 13 bezpečnostného štandardu uvádza tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných 
opatrení v chránenom priestore. Do tabuľky sa vyplňuje bodové ohodnotenie jednotlivých 
konkrétnych bezpečnostných opatrení podľa opisu v bodoch 1 až 11 bezpečnostného štandardu. 



Ak sú jednotlivé opatrenia v zmysle týchto bodov bez bodového ohodnotenia, uvádzajú sa 
oddelene v prílohe tabuľky. Tabuľka sa vyplňuje pre každý chránený priestor zvlášť. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Opatrenia realizované na ochranu objektov a chránených priestorov je povinný určiť vedúci 
na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností, pričom rozhodne 
o definovaní hranice objektu a chráneného priestoru a ich zabezpečení. 

Bezpečnostný štandard, ktorého cieľom je vytvorenie funkčného, efektívneho 
a optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností, ustanovuje pravidlá a podmienky 
na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov a jednotlivým 
opatreniam v závislosti od konkrétneho zabezpečenia prisudzuje bodové ohodnotenie, pričom 
bodové ohodnotenie objektu (S3) má hodnotu jeden až päť bodov a bodové ohodnotenie 
chráneného priestoru (SS3) má hodnotu jeden až štyri body.  

Bezpečnostný štandard ďalej okrem iného v prípade objektu a chráneného priestoru 
uvádza, že ak je hranica chráneného priestoru totožná s hranicou objektu, na zabezpečenie 
objektu platia ustanovenia uvedené na zabezpečenie chráneného priestoru (bod 2 
bezpečnostného štandardu) a do bodového ohodnotenia možno započítať len bodové 
ohodnotenie za chránený priestor. Uvedeným sa tak zamedzuje dvojitému bodovaniu za to isté 
opatrenie. Z uvedeného vyplýva, že bezpečnostný štandard v rámci ohodnotenia opatrení 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti uvádza príslušný počet bodov, ktoré sa premietajú 
do príslušnej tabuľky bodového ohodnotenia. 

Pre komplexnosť informácie uvádzame, že k bodovému ohodnoteniu objektu (S3) za nula 
bodov dochádza len v prípade, keď nie je zabezpečená kontrola vstupu do objektu.  

V kontexte Vami popísanej situácie možno konštatovať, že objekt (S3) nie je bodovo 
ohodnotený za nula bodov, ale je bez bodového ohodnotenia, čo sa uvádza oddelene v prílohe 
tabuľky. 

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


