
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Dobrý deň, 
 
V nadväznosti na náš telefonát Vám píšem v súvislosti s certifikáciou NBÚ pre 

bezpečnostné dvere.  
Oceľové dvere majú nasledujúcu špecifikácií: 
Jednokrídlové, vonkajšie oceľové bezpečnostné dvere s oceľovou zárubňou 
Kovanie guľa – kľučka, bezpečnostná trieda  typ 2  S SS3 
Hydraulický samozatvárač  
Znenie poznámky: dvere v obvodovom plášti musia mať bezpečnostný certifikát NBÚ 

trieda odolnosti Typ 2 a musia spĺňať podmienky bodu 2.1.3 bezpečnostného štandardu fyzickej 
a objektovej bezpečnosti, ktorý je prílohou vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z.z., 315/2006 Z.z. 

Takéto dvere vieme dodať od nemeckého výrobcu, ktorého bezpečnostné dvere spĺňajú 
aktuálne a príslušné európske normy (DIN EN 1627), v bezpečnostnej klasifikácií RC1-4. Chýba 
nám akurát spomínaný certifikát NBU.  

 
Touto cestou by som Vás rád požiadal o metodickú pomoc. Hľadáme odpovede na otázky 

ako: 
Kedy sa vyžaduje certifikát NBÚ na bezpečnostné dvere?  
Vzťahuje sa na náš prípad – certifikovanie vyššie spomenutých dverí – správny poplatok 

„Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku“ v cene 25-50 eur? Zdroj: Správne poplatky NBÚ 

Stačí na certifikáciu doložiť príslušné certifikáty, skúšobné protokoly? Ako dlho asi trvá 
proces certifikácie? Ako sa pohybuje finančne (ak sa spomenutý správny poplatok na náš prípad 
nevzťahuje)?“  

 
 
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Podľa § 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) 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 § 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 § 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. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. O vydanie certifikátu typu žiada výrobca, 

dovozca alebo distribútor úrad. 

http://www.nbu.gov.sk/urad/spravne-poplatky/index.html


 
Podľa § 54 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto 

o certifikáciu žiada. 
 
Podľa § 59 ods. 1 úrad vydáva súhlas s autorizáciou štátneho orgánu alebo autorizáciou 

podnikateľa na certifikáciu technických prostriedkov a vykonávanie overovania zhody 
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov  
s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

 
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 § 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. 

 
Správne poplatky za úkony a konania orgánov štátnej správy definuje zákon č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych  
poplatkoch č. 145/1995 Z. z.“). 

 
Podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 

zabezpečovacích prostriedkov upravuje 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.“).  

 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

Opatrenia realizované na ochranu objektov a chránených priestorov je povinný určiť vedúci 
konkrétneho subjektu na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia. O použití 
certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov (napríklad dvere a ich súčasti) 
rozhoduje vedúci v súlade s požiadavkami definovanými vo vyhláške č. 336/2004 Z. z. (okrem 
iného napríklad § 5 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z., bod 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 bezpečnostného 
štandardu vyhlášky).   

 
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického 

zabezpečovacieho prostriedku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 
spoplatnené sumou 50 eur. Ak je žiadosť o vydanie certifikátu podaná podľa § 6 ods. 2 zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom 
integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 25 eur. 

 



Certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku (ďalej len „certifikácia typu“) je 
činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanického zábranného 
prostriedku s požiadavkami bezpečnostného štandardu.  

Výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor (ďalej len „žiadateľ“) žiada úrad 
o vydanie certifikátu typu. Písomná žiadosť obsahuje 

a) údaje o žiadateľovi, 
b) údaje o výrobcovi, 
c) údaje o výrobku, 
d) sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 1 vyhlášky 337/2004 Z. z.  
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o vydanie 

certifikátu typu je okrem iného aj záverečný protokol vydaný autorizovanou osobou. 
Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich zistení záverečný protokol, ktorý obsahuje záver 
komentujúci zhodu vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom. Zoznam autorizovaných osôb 

môžete získať na webovom sídle úradu.  
Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok 

vyhovuje, skúšobné protokoly vydané iným subjektom ako autorizovanou osobou, výsledky 
skúšok vykonané výrobcom, certifikáty a skúšobné protokoly vydané zahraničnými skúšobňami, 
technickú dokumentáciu, vzorku typu mechanického zábranného prostriedku, ak si ju 
autorizovaná osoba vyžiada. 

 
Úrad vydá certifikát typu mechanického zábranného prostriedku po doručení žiadosti 

spĺňajúcej všetky náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy. 

Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, môžete získať na 
webovom sídle úradu. 

 

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. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/337/20120101#prilohy
http://www.nbusr.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/certifikacia-a-autorizacia/mzp-a-tzp/autorizovane-subjekty/index.html
http://www.nbusr.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/index.html

