
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 
„Žiadam Vás o metodické usmernenie vo veci sťahovania nášho chráneného priestoru. Sme 

držiteľmi potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Plánujeme presťahovať svoju pobočku, v ktorej 
máme vybudovaný aj chránený priestor. Našim zámerom je:  

 
1. Vybudovať nový chránený priestor minimálne v parametroch súčasného v nových 

priestoroch.  

2. Zapracovať nový CHP do bezpečnostného projektu (Pôvodný CHP zostáva stále funkčný). 

3. Presunúť všetky US do nového CHP.  

4. Ukončiť činnosť súčasného CHP.  

 
Prosíme o usmernenie, čo je potrebné dodržať pri tomto presune a zmene BP. Je potrebné 

dať schváliť upravený BP NBÚ?“ 
 

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 § 46 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 

podnikateľa možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností. 

 
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. 

 
Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany utajovaných 

skutočností vykonáva kontrolu utajovaných skutočností.  
 
Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 12 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany utajovaných 

skutočností metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností. 



 
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 § 2 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie 

funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany 
utajovaných skutočností. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
V súvislosti s plánovaným prechodom chráneného priestoru pobočky spoločnosti na novú 

adresu je potrebné posúdiť vplyv pripravovaných zmien na realizáciu bezpečnostnej politiky 
tykajúcich sa technického zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v oblasti fyzickej 
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a prijať následné opatrenia. Opatrenia realizované 
na ochranu objektov a chránených priestorov je povinný určiť vedúci konkrétnej spoločnosti 
na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia tak, aby bol vytvorený funkčný a optimálny 
systém ochrany utajovaných skutočností v súlade s bezpečnostným štandardom. Z uvedeného 
vyplýva, že opatrenia v súvislosti so zmenou chráneného priestoru sú vo výlučnej pôsobnosti 
vedúceho, pričom si však dovoľujeme upozorniť na povinnosť aktualizovať bezpečnostnú 
dokumentáciu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti tak, aby bola v súlade so 
skutočným stavom a spĺňala požiadavky platnej legislatívy. Zároveň uvádzame, že podnikateľ, 
ktorému je vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, je povinný hlásiť úradu informácie 
ohľadom ochrany utajovaných skutočností (zmeny, vykonaná činnosť a pod.). Bližšie informácie 
sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

 
Spôsobilosť podnikateľa chrániť utajované skutočnosti bola vo Vašom prípade posudzovaná 

v procese bezpečnostnej previerky podnikateľa. Po vydaní potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti (v prípade presunu chráneného priestoru na novú adresu) je relevantným 
spôsobom ako overiť vplyv uskutočnených zmien na realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti 
s technickým zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti fyzickej bezpečnosti 
a objektovej bezpečnosti vykonanie kontroly úradom, ktorou sa zisťuje stav kontrolovaných 
skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
V predmetnom prípade Vám odporúčame po vybudovaní nového chráneného priestoru 

a vypracovaní návrhu novej bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti požiadať úrad, v rámci metodickej činnosti, o posúdenie vplyvu plánovaných zmien 
súvisiacich s presunom chráneného priestoru na novú adresu. 

 
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. 

 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/priemyselna-bezpecnost/hlasenie-zmien/index.html

