
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„....v snahe splniť všetky požiadavky na získanie bezpečnostnej previerky pre našu 
spoločnosť sme momentálne vo fáze príprav dokumentov a reorganizácie priestorov pre 
podnikanie. Veľmi nám záleží na splnení všetkých požiadaviek a preto vás žiadam  
o zaslanie smernice tykajúcej sa bezpečnostných opatrení v priestoroch nášho 
podnikania. 

Napr. aktuálne riešime:  
Je potrebné inštalovať bezpečnostné dvere alebo stačí použiť mrežu? 
Môžu byť v priestoroch na poschodí určených pre prácu s utajovanými skutočnosťami 
balkónové dvere?“ 

 
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 § 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. 

Podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov a bezpečnostný štandard 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorý umožňuje vytvárať variabilný 
systém bezpečnostných opatrení upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu 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 § 2 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. štruktúra bezpečnostného štandardu 
umožňuje vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych 
podmienok (dislokácie a štruktúry objektu, vyhodnotenia rizík možného ohrozenia 
utajovaných skutočností a podobne) v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

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. 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. 

Podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 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.“). 

 
 
 



III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu požiadavku o zaslanie smernice týkajúcej sa bezpečnostných 
opatrení v priestoroch Vášho podnikania si Vám dovoľujeme uviesť, že úrad uvedenou 
smernicou nedisponuje a všetky Vami požadované bezpečnostné opatrenia v oblasti 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sú uvedené vo vyhláške č. 336/2004 Z. z.  

V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti však úrad zverejnil na 
webovom sídle odporúčané dokumenty: 

 Formulár bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, 

 Metodické usmernenie k vypĺňaniu bezpečnostnej dokumentácie fyzickej 
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 

 Metodické usmernenie k vypĺňaniu tabuľky bodového ohodnotenia.  

K ďalšej časti Vašej otázky uvádzame, že samotný spôsob zabezpečenia objektu  
a chráneného priestoru v konkrétnych podmienkach závisí od rôznych faktorov, ktorými 
sú napríklad stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa bude v priestore 
manipulovať, činnosti (vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam), ktoré sa budú 
v priestore vykonávať, riziká možného ohrozenia utajovaných skutočností z pohľadu 
polohy a umiestnenia priestoru, skutočnosť, či ide o utajované skutočnosti Slovenskej 
republiky alebo o utajované skutočnosti chránené cudzou mocou, ktoré boli Slovenskej 
republike  postúpené a podobne.  

O konkrétnych podmienkach zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bude 
manipulovať s utajovanými skutočnosťami rozhodne vedúci na základe vyhodnotenia 
rizík možného ohrozenia a na základe zhodnotenia vlastných podmienok prijme 
primerané bezpečnostné opatrenia.  

Vhodnou kombináciou mechanických zábranných prostriedkov, technických 
zabezpečovacích prostriedkov, fyzickej ochrany a režimových opatrení vedúci prijme 
bezpečnostné opatrenia tak, aby tieto boli v súlade s bezpečnostným štandardom 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorý ustanovuje pravidlá a podmienky 
na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov určených 
na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.   

Ďalšie informácie ohľadom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti môžete 
nájsť na webovom sídle úradu. 

Zároveň uvádzame, že príslušníkmi úradu bol pre podnikateľov spracovaný materiál 
vo forme prezentácie „Postup pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa“. 

V prípade Vášho záujmu je taktiež možné zúčastniť sa na niektorej odbornej 
prezentácií organizovanej úradom k vybranej problematike ochrany utajovaných 
skutočností. Témy odborných prezentácií sú zverejnené na webovom sídle úradu 
a záujemcovia sa môžu prihlasovať elektronicky na adrese podatelna@nbu.gov.sk.  

 
 

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/metody-a-postupy/index.html
http://nbu.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/postup-pred-vydanim-potvrdenia-o-priemyselnej-bezpecnosti.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/postup-pred-vydanim-potvrdenia-o-priemyselnej-bezpecnosti.pdf
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostni-zamestnanci/prezentacie/index.html
mailto:podatelna@nbu.gov.sk


IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 


