
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...xxxxxxxxxxxxx je slovensky výrobca xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Náš systém sa často používa 
aj ako necertifikovaný alarm. Chceli by sme si túto certifikáciu spraviť a byť tým pádom 
plnohodnotným alarmom ako napríklad xxxxxxxxx. Inštalácie nášho systému zabezpečujú 
zaškolení inštalační partneri. My inštalácie nerobíme. Sme výrobca. Mohli by ste ma prosím 
nasmerovať na informácie čo všetko musíme spĺňať? Aký je postup?“ 

 
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. utajovanou skutočnosťou je 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. certifikáciou je 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. mechanickým zábranným prostriedkom je 
zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

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

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 § 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, 
splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor úrad.  

Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. certifikát typu alebo certifikát prostriedku sa 
udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho platnosti je dodržanie podmienok 
a pravidiel používania v ňom určených. 

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

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 
Na autorizáciu nie je právny nárok. 

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. 

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.“).  

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

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. potvrdzovanie spôsobilosti podľa odseku 1 písm. 
b) vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu. 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. certifikácia typu mechanického zábranného 
prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia 
typu“) je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanického zábranného 
prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s požiadavkami bezpečnostného 
štandardu. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. 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. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. 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 a technického zabezpečovacieho prostriedku, ak si ju autorizovaná osoba 
vyžiada.  



Podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. ak pre požadovanú skúšku neexistuje slovenská 
technická norma alebo metóda uvedená v technických predpisoch, použije sa na overovanie 
zhody skúšobný postup navrhnutý autorizovanou osobou a schválený úradom. Podľa schváleného 
skúšobného postupu vykonávajú overovanie zhody vlastností všetky autorizované osoby. 
Skúšobné postupy úrad zverejňuje na internetovej stránke úradu.  

Podľa § 3 ods. 5 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. 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. 

Podľa § 3 ods. 6 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. záverečný protokol obsahuje 
a) údaje o autorizovanej osobe, 
b) údaje o žiadateľovi, 
c) údaje o výrobku, 
d) zoznam podkladov na overovanie zhody vlastností, 
e) prehľad výsledkov skúšok, 
f) zhodnotenie výsledkov skúšok, 
g) záver. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia právnych predpisov v kontexte Vašej žiadosti 
Vám uvádzame, že vy ako výrobca môžete požiadať úrad o vydanie certifikátu typu. Certifikácia 
typu technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia typu“) je činnosť, ktorou 
sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu technického zabezpečovacieho prostriedku 
s požiadavkami bezpečnostného štandardu. Overenie týchto vlastností vykonáva úrad, štátny 
orgán alebo podnikateľ, ktorého úrad autorizoval. Osvedčenie spôsobilosti technického 
zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti vykonáva úrad na základe žiadosti 
o vydanie certifikátu. 

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 č. 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 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 technického zabezpečovacieho prostriedku, ak si ju 
autorizovaná osoba vyžiada. 

Úrad vydá certifikát typu technického zabezpečovacieho prostriedku bezodkladne 
po doručení žiadosti spĺňajúcej všetky náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy. 

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


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.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/certifikacia-a-autorizacia/mzp-a-tzp/index.html

