
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„ ...v súvislosti s pripravovanou zmenou na 2. poschodí VÚS, n. o., kde sa nachádza chránený 
priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, si Vás dovoľujem 
požiadať o radu. 

Vedenie VÚS, n. o. plánuje na tomto poschodí poskytnúť priestor (kancelárie) ďalšej firme. 
Preto by som sa chcel opýtať, či je potrebné vykonať nejaké dodatočné opatrenie na zvýšenie 
ochrany tohto chráneného priestoru? 

V prípade, že by bolo potrebné tento chránený priestor presťahovať do druhej budovy, ktorú 
rovnako vlastní VÚS, n. o., je povinnosťou VÚS, n. o. požiadať o novú certifikáciu, alebo stačí 
obhliadka chráneného priestoru? 

Veľmi by sme ocenili Váš názor, ako by mal VÚS, n. o. čo najjednoduchšie postupovať...“ 
 
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. r) zákona č. 215/2004 Z. z. 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. 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 § 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 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 konkrétnom prípade, ktorý uvádzate v nadväznosti na možnosť využívania budovy (resp. jej 
časti) spoločnosti inou právnickou osobou napríklad na základe nájomnej zmluvy možno uviesť, 
že daný stav nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu 
utajovaných skutočností za dodržania podmienky, že objekt a chránený priestor, definovaný 
zákonom č. 215/2004 Z. z., bude vo výlučnej pôsobnosti Vašej spoločnosti. Okrem iného je 
nevyhnutné najmä zabezpečiť objekt a chránený priestor podľa bezpečnostnej dokumentácie 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú schválil vedúci Vašej spoločnosti, fakticky 
a reálne disponovať objektom a chráneným priestorom.  

 
Vo vzťahu ku konkrétnemu zabezpečeniu objektu a chráneného priestoru Vám uvádzame, že 

pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených 
priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami ustanovuje 
bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorého cieľom je  
vytvorenie funkčného, efektívneho a optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností. 
Opatrenia realizované na ochranu objektov a chránených priestorov je povinný určiť vedúci 
konkrétnej spoločnosti na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia. 

  
Úrad neurčuje konkrétne opatrenie realizované na zabezpečenie ochrany utajovaných 

skutočností, prípadne konkrétny typ mechanického zábranného prostriedku alebo technického 
zabezpečovacieho prostriedku, ktorý má byť použitý na ochranu objektov a chránených 
priestorov u vedúceho. Takéto oprávnenie má výhradne  vedúci, ktorý určí realizované opatrenia 
na základe vyhodnotenia konkrétnych rizík tak, aby bol vytvorený funkčný a optimálny systém 
ochrany utajovaných skutočností v súlade s bezpečnostným štandardom.  

V prípade zmeny chráneného priestoru vo Vašej pôsobnosti uvádzame, že ide o výlučné 
oprávnenie 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.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

 

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

