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V nadväznosti na Vašu žiadosť o metodické usmernenie, ktorá bola Národnému 

bezpečnostnému úradu (ďalej len „úrad“) doručená elektronicky 01.04.2021, Vám uvádzame 
nasledujúce: 

 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Máme chránený priestor kategórie Dôverné, triedy II, na utajované skutočnosti postúpené 
cudzou mocou len do stupňa utajenia "Vyhradené".  

CHP je zabezpečený EZS, objekt je zabezpečený fyzickou ochranou - v pracovnom čase ZVJS 
aj vlastný zamestnanec, po pracovnej dobe do 22.00 h len jeden vlastný zamestnanec. 

V čase od 22.00 h do 06.00 h je objekt aj CHP zabezpečený EZS - pult centralizovanej 
ochrany, bez prítomnosti fyzickej ochrany v objekte.  

Je nutné mať na vstupe do chráneného priestoru okrem EZS (vstupné kódy pre každú osobu 
zvlášť) aj ďalšiu kontrolu vstupu?“ 

 
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. 
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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 § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred 
nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch 
vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch. 

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 
a 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 § 54 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 § 60 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajované skutočnosti chránené cudzou mocou  
a postúpené Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy 
prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika 
účastníckym štátom. 

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 § 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 § 3 ods. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. 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 § 4 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. mechanickými zábrannými prostriedkami sú 
a) bezpečnostné úschovné objekty, 
b) uzamykacie systémy a ich súčasti, 
c) dvere a ich súčasti, 
d) mreže, 
e) bezpečnostné fólie, 
f) okná, 
g) zasklenia. 

Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. technickými zabezpečovacími prostriedkami sú 
a) systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie 

totožnosti a oprávnenosti osôb, 
b) elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia), 
c) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu, 
d) tiesňové systémy, 
e) zariadenia na detekciu látok a predmetov, 
f) zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií. 

Podľa § 5 ods. 12 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. utajované skutočnosti postúpené Slovenskej 
republike cudzou mocou stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno zobrazovať, prijímať, 
evidovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež zobrazovať alebo evidovať na technických 
prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami 
podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 
písm. a) a b). Takéto utajované skutočnosti možno ukladať na technických prostriedkoch  
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na zabezpečenie chráneného priestoru sa uplatňuje textová časť vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z. a zároveň jej príloha, ktorou je bezpečnostný štandard. Samotné znenie textu 
vyhlášky v niektorých prípadoch upravuje špecifiká v realizovaní opatrení fyzickej bezpečnosti 



a objektovej bezpečnosti, pričom bezpečnostný štandard je viac zameraný na požadované 
hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.  

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov možno konštatovať, že hoci 
bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie objektu a chráneného priestoru určeného na ochranu 
utajovaných skutočností spĺňajú minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej 
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, je potrebné, aby boli aplikované aj špecifiká uvedené 
v textovej vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  

Pokiaľ ide o Váš konkrétny prípad (zabezpečenie chráneného priestoru určeného na 
ochranu utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou stupňa 
utajenia Vyhradené), v zmysle vyhlášky č. 336/2004 Z. z. je takýto chránený priestor 
zabezpečený aj systémom na kontrolu vstupov do objektov a systémom slúžiacim na 
elektronické preukazovanie totožnosti.  

Záverom si vo veci ochrany utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike 
cudzou mocou dovoľujeme dať do pozornosti ustanovenie § 3 ods. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z., 
ktoré pri ochrane takýchto utajovaných skutočností odkazuje na uplatňovanie pravidiel 
určených cudzou mocou na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná. 

  
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad medzinárodných zmlúv, zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny 
akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
S pozdravom  

  
  
  
 plk. Ing. JUDr. Alexandra Kaľavská Dianišková 
 riaditeľka 

 


