
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Spoločnosť ......... je držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti stupňa utajenia ...... 
Vzhľadom na blížiaci sa termín skončenia platnosti potvrdenia pripravujeme podkladové materiály 
k žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

V súlade s § 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky NBÚ č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti 
a o bezpečnostnom projekte podnikateľa je aj bezpečnostná dokumentácia fyzickej a objektovej 
bezpečnosti, ktorá obsahuje zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov  
a technických zabezpečovacích prostriedkov.  

V súvislosti s horeuvedeným Vás žiadam o zaslanie stanoviska k otázke: Môžu byť mechanické 
zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky po skončení platnosti certifikátu 
použité naďalej na ochranu objektu a chránených priestorov?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 53 ods. 1 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.“) 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. 

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 § 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. 

Podľa § 5a ods. 1 vyhlášky 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.“) 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 



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 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 skutočnosti (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.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
  

  
  
  

 


