
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Touto cestou Vás žiadame o zaujatie stanoviska k nižšie uvedeným otázkam v jednotlivých 
odsekoch ohľadom objektovej bezpečnosti. 

Žiadame Vás o vyjadrenie : 

- ako postupovať v prípade skončenia platnosti certifikátov NBÚ prvkov elektrického 
zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS), ktorý je v prevádzke v priestoroch typu 
Dôverné, Tajné, alebo Prísne tajné, 

- akým spôsobom je možné predĺžiť certifikát EZS a prvkov po uplynutí doby platnosti 
certifikátu a na akú dobu, 

- kto je oprávnený vykonať predĺženie platnosti certifikátu, 
- aké dokumenty je potrebné spracovať k predĺženiu platnosti certifikátu (zašlite prípadný 

vzor), 
- v prípade skončenej platnosti certifikátu EZS a jeho prvkov pri poruchách je možné vykonať 

výmenu za rovnaký typ aj keď platnosť certifikátu už nie je platná, 
- čo sa rozumie pod pojmom zmena funkčnosti používaného technického zabezpečovacieho 

systému, ktorý ovplyvňuje spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti, 
- čo sa rozumie pod pojmom zmena parametrov v bezpečnostnom štandarde, 
- či je možná akceptácia certifikátov NBÚ prvkov EZS z iných krajín Európskej únie, 

V oblasti objektovej bezpečnosti Vás žiadam o zaujatie stanoviska, k nasledovným otázkam: 

- za akých podmienok je možné v objektoch regulovať fotografovanie, filmovanie a iné 
zaznamenávanie objektov, budov, priestorov, zariadení a osôb, 

- ktorá zákonná norma stanovuje vzhľad piktogramov, zakazujúcich resp. obmedzujúcich 
fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie objektov, budov, priestorov a zariadení 

- či je možné použitie piktogramov podľa vzoru v prílohe, ak áno aký je spôsob ich 
umiestnenia v objekte.“ 

 
 
 
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. j) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je certifikáciou činnosť, 

ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, 
mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť 
utajované skutočnosti. 



 
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 nepovoleným 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 § 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  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. 

 
Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 

zabezpečovacie prostriedky na ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia 
Dôverné a vyšším certifikuje úrad. 

 
Podľa § 54 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. dobu platnosti certifikátu typu alebo certifikátu 

prostriedku určí úrad. 
 
Podľa § 54 ods. 9 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 

zabezpečovacie prostriedky použité na ochranu utajovaných skutočností môže užívateľ používať 
aj po skončení platnosti certifikátu typu v súlade s podmienkami, ktoré ustanoví úrad. 

 



Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu 
je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia 
označené zákazom fotografovania. 

 
Podľa § 63 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o zákaze fotografovania, filmovania alebo iného 

zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, 
do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. 

 
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 § 10 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 

určujúce podmienky používania mobilných telefónov, videokamier, fotoaparátov, 
audiozáznamových zariadení a podobne.  

 
Podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia fyzickej 

bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) objektov 
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje technickú dokumentáciu objektu 
a prevádzkový poriadok objektu. 

 
Podľa § 11 ods. 8 písm. g) a h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov 

a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje záznamy o overení funkčnosti 
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných 
užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu a režimové opatrenia podľa § 10 ods. 
1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení. 

 
Certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích 

prostriedkov a ich používanie ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných 
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 337/2004 Z. z.“).  

 
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. certifikácia mechanického zábranného prostriedku 

a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku je činnosť, pri ktorej sa  

a) overuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom,  

b) potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti.  

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. overenie zhody vlastností podľa odseku 1 písm. a) 
vykonáva úrad, štátny orgán alebo podnikateľ, ktorého úrad autorizoval na vykonávanie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/336/20060701.html#paragraf-10.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/336/20060701.html#paragraf-10.odsek-1


overovania zhody vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „autorizovaná osoba“) s bezpečnostným štandardom. 

 
Podľa § 5 vyhlášky č. 337/2004 Z. z platnosť certifikátu mechanického zábranného prostriedku 

a certifikátu technického zabezpečovacieho prostriedku sa skončí 

a) uplynutím doby platnosti certifikátu, 
b) zmenou parametrov v bezpečnostnom štandarde, 
c) ak mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok prestal 

spĺňať parametre uvedené v záverečnom protokole.  

Podľa § 5a ods. 1 vyhlášky č. 337/2004 Z. z, ak nenastala zmena funkčnosti používaného 
mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, ktorá 
ovplyvňuje spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti, a sú splnené podmienky uvedené 
v certifikáte, môže užívateľ takýto prostriedok naďalej používať aj po skončení platnosti 
certifikátu. 

 
Podľa § 5a ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. mechanický zábranný prostriedok alebo technický 

zabezpečovací prostriedok používaný podľa odseku 1 sa na účely ochrany utajovaných 
skutočností považuje naďalej za certifikovaný. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K prvej časti Vašej žiadosti Vám k jednotlivým otázkam uvádzame: 

K otázke č. 1 

Mechanické zábranné prostriedky (ďalej len „MZP“) a technické zabezpečovacie prostriedky 
(ďalej len „TZP“) používané na ochranu utajovaných skutočností je možné po skončení platnosti 
certifikátu typu MZP a certifikátu typu TZP (ďalej len „certifikácia typu“) naďalej používať ak: 

 je pravidelne vykonávaná kontrola funkčnosti MZP a TZP, 

 je preukázané, že nenastala zmena funkčnosti, ktorá by ovplyvnila spôsobilosť MZP a TZP 
chrániť utajované skutočnosti a sú splnené podmienky uvedené v certifikáte typu, 

 je vypracovaný záznam o overení funkčnosti MZP a TZP používaných po skončení platnosti 
certifikátu typu. 

V prípade, že sa MZP a TZP prestanú používať na ochranu utajovaných skutočností (napríklad 
skončenie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti) a pri ich opätovnom použití 
(na ochranu utajovaných skutočností) nemajú vydaný platný certifikát typu, je možné použitie 
takýchto MZP a TZP len ako necertifikovaných.  

K otázkam č. 2 až 4 

Platná legislatíva nepozná pojem „predĺženie platnosti certifikátu“. Pokiaľ je záujem, aby MZP 
alebo TZP po skončení platnosti certifikátu mal naďalej platný certifikát, je potrebné vykonať novú 
certifikáciu takéhoto MZP alebo TZP, pričom na takto certifikovaný MZP alebo TZP je vydaný nový 
certifikát s novou dobou platnosti certifikátu. MZP a TZP na ochranu utajovaných skutočností 
označených stupňom utajenia Dôverné a vyšším certifikuje úrad na základe žiadosti o vydanie 
certifikátu, ku ktorej sa prikladá záverečný protokol vystavený autorizovanou osobou.  

O vydanie certifikátu typu žiada výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo 
distribútor úrad. O vydanie certifikátu jednotlivého MZP a certifikátu jednotlivého TZP (ďalej len 
„certifikát prostriedku“) žiada užívateľ úrad.  



Náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 337/2004 
Z. z. Vydanie certifikátu prostriedku je bezplatné, vydanie certifikátu typu je spoplatnené podľa 
sadzobníka správnych poplatkov.  

Úrad po prijatí úplnej žiadosti o certifikáciu, a v prípade splnenia všetkých stanovených 
požiadaviek, vydá certifikát. Dobu platnosti certifikátu určuje úrad.  

 
K otázke č. 5 

Ak dôjde k poruche MZP alebo TZP využívaného na ochranu utajovaných skutočností 
po skončení platnosti certifikátu a subjekt nahradí takýto MZP alebo TZP za rovnaký typ (tzv. kus 
za kus), takýto MZP alebo TZP sa považuje za necertifikovaný. Ak sa však nahradí takýto MZP alebo 
TZP za rovnaký typ (tzv. kus za kus) a tento MZP alebo TZP má platný certifikát, takýto MZP alebo 
TZP sa považuje za certifikovaný.  

 
K otázkam č. 6 a 7 

Zmenou funkčnosti sa v tomto zmysle chápe napríklad porucha, ktorá ovplyvní spôsobilosť 
MZP a TZP chrániť utajované skutočnosti.  

Zmenu parametrov v bezpečnostnom štandarde je potrebné chápať v kontexte toho, že 
bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti určuje pravidlá 
a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov 
určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami. Pre objekty a chránené 
priestory sú ustanovené najmenšie bodové hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Používa sa 
matematická metóda prideľujúca jednotlivým bezpečnostným opatreniam ustanovené bodové 
hodnotenia, ktorých súčet sa príslušným spôsobom vyhodnocuje. Opatrenia uvádzané ako 
nepovinné sa nemusia zrealizovať, ale musí dosiahnuť celkový predpísaný súčet bodov. Všetky 
relevantné informácie o bezpečnostnom štandarde fyzickej a objektovej bezpečnosti sú 
zverejnené na webovom sídle úradu.  

K otázke č. 8 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že certifikáty MZP a certifikáty TZP vydané zahraničnými 
subjektmi sa nepovažujú za certifikáty v zmysle podmienok platnej právnej úpravy na úseku 
ochrany utajovaných skutočností. 

K druhej časti Vašej žiadosti k otázkam č. 1 až 3 uvádzame: 

Na základe citovaných ustanovení regulujúcich fotografovanie, filmovanie a iné 
zaznamenávanie budov, priestorov a zariadení (ďalej len „fotografovanie“) je možné konštatovať, 
že zakázať fotografovanie je možné, ak je to v záujme obrany a bezpečnosti štátu. Ústredný orgán 
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, rozhoduje o zákaze 
fotografovania a o výnimkách z tohto zákazu. Konkrétnosti vyznačovania tohto zákazu nie sú 
explicitne upravené platnou právnou úpravou, takže spôsob vyznačenia zákazu fotografovania 
a jeho umiestnenie je v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy. Zároveň uvádzame, že 
v rámci vytvárania podmienok na fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť, t. j. 
pri zabezpečovaní ochrany objektov a chránených priestorov, má vedúci možnosť určiť 
v režimových opatreniach podmienky používania mobilných telefónov, videokamier, 
fotoaparátov, audiozáznamových zariadení v objektoch a chránených priestoroch, ktoré sú v jeho 
pôsobnosti a teda aj úplne zakázať ich používanie v každom chránenom priestore alebo dokonca 
v celom objekte. Štandardizácia vzhľadu piktogramov regulujúcich fotografovanie, v súčasnosti 
nie je súčasťou právnych predpisov v oblasti ochrany utajovaných skutočností. V nadväznosti 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/bezpecnostny-standard/index.html


na vyššie uvedené a v kontexte Vašej otázky uvádzame, že ak je to v záujme obrany a bezpečnosti 
štátu, alebo ak vedúci v režimových opatreniach zakázal fotografovanie v celom objekte, je 
legitímne umiestniť príslušné piktogramy už na samotný objekt, aby o týchto pravidlách boli 
osoby poučené ešte pred vstupom do objektu.  

 
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. 
 

 


