
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Týmto Vás prosíme o metodické usmernenie k otázke zmeny umiestnenia chráneného 
priestoru v rámci sídla subjektu, resp. k realizácií výstavby nového chráneného priestoru v 
novozakúpenej budove. Subjekt má v pôvodnej budove chránený priestor triedy II, určený na 
ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia (vrátane) Dôverné. 

V novozakúpenej budove realizujeme výstavbu nového chráneného priestoru takej istej 
triedy ako je pôvodný chránený priestor. Chránený priestor bude vybudovaný vo vnútri budovy 
(viď pôdorys - miestnosť 0.00 - projektant tento chránený priestor nazval ako „utajená 
miestnosť“), priečky budú murované s hrúbkou 150 mm. Súčasný sadrokartónový podhľad je na 
úrovni cca 20 cm pod stropom. Murované priečky sú z dôvodu ďalších rozsiahlych stavebných 
komplikácií navrhnuté iba po súčasný sadrokartónový podhľad. 

Prosíme o usmernenie ohľadom realizácie stavby, konkrétne stropu v danom chránenom 
priestore, a to: 
1. aké stavebné materiály, alebo bezpečnostné prvky je potrebné použiť, 
2. či pôvodný sadrokartónový podhľad, ktorý sa v budove nachádza a umiestnenie chráneného 

priestoru postačuje, 
aby bol dosiahnutý štandard v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti 
a objektovej bezpečnosti. 

Bližšie informácie sú uvedené v pripojenej prílohe - liste týkajúceho sa žiadosti o stanovisko. 

Vzhľadom na nadväzujúce stavebné práce Vás prosíme o čo najrýchlejšiu odpoveď.“ 
 
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. 

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. 

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 § 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. 8 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné 
možno 
a) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež 

vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom 
priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo 

b) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať 
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). 

 
 
 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Úvodom si dovoľujeme uviesť, že pri určení minimálnej úrovne zabezpečenia objektu 
a chráneného priestoru je potrebné vychádzať z rizika možného ohrozenia utajovaných 
skutočností v chránenom priestore (tzv. analýza rizík) v zmysle § 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. Na 
základe analýzy rizík vedúci stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností ako „malú“, 
„strednú“ alebo „veľkú“. Podľa takto definovanej miery rizika je nutné dosiahnuť minimálne 
požadované hodnoty opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chránených 
priestorov; vo veci ochrany utajovaných skutočností (okrem ochrany utajovaných skutočností 
cudzej moci) ide o ich ochranu podľa bodu 12.1. a 12.3 bezpečnostného štandardu (ukladanie 
utajovaných skutočností a manipulácia s utajovanými skutočnosťami alebo ich ukladanie na 
technickom prostriedku). 

Pokiaľ ide o Vaše otázky vo veci použitých materiálov, resp. spôsobu stavebného prevedenia 
chráneného priestoru kategórie Dôverné, t. j. vybudovania hranice chráneného priestoru 
uvádzame, že hranicu chráneného priestoru tvorí jeho vertikálna časť (obvodové múry 
chráneného priestoru) a horizontálna časť (podlaha a strop chráneného priestoru). Minimálna 
úroveň odolnosti hranice chráneného priestoru je daná tou časťou, ktorá má najnižšiu odolnosť. 
Táto skutočnosť má vplyv na bodové ohodnotenia podľa bodu 2. bezpečnostného štandardu. 
Pre určenie miery odolnosti stien, priečok a stropov Vám v prílohe pripájame prevodovú tabuľku 
špecifikácie stavebných materiálov stien, priečok a stropov; uvedený dokument, ako aj ďalšie 
informácie k zabezpečeniu objektu a chránených priestorov sú zverejnené aj na webovom sídle 
úradu. 

Z prílohy Vašej žiadosti o stanovisko vyplýva, že obvodové steny chráneného priestoru sú 
z plnej pálenej tehly o hrúbke 150 mm. Tento stavebný materiál je podľa prevodovej tabuľky 
stavebných materiálov klasifikovaný ako zvlášť pevná stavebná konštrukcia, čím by bol chránený 
priestor (za splnenia ostatných podmienok) určený v zmysle bodu 2.1.2. bezpečnostného 
štandardu ako typ 3. Pokiaľ by obvodové steny chráneného priestoru boli vybudované len do 
výšky zníženého (sadrokartónového) stropu chráneného priestoru, horizontálnu časť 
chráneného priestoru by tvoril sadrokartónový strop. Stavebná konštrukcia samotného 
sadrokartónu v zmysle prevodovej tabuľky stavebných materiálov je klasifikovaná ako ľahká 
stavebná konštrukcia, čím by bol chránený priestor určený v zmysle bodu 2.1.4. bezpečnostného 
štandardu ako typ 1, a to aj v prípade, že by boli na vstupe do chráneného priestoru osadené 
bezpečnostné dvere typu 2 alebo vyššieho.  

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/metody-a-postupy/index.html
https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/metody-a-postupy/index.html


 

 

V prípade určenia chráneného priestoru ako typ 2 v zmysle bodu 2.1.3. bezpečnostného 
štandardu, alebo ako typ 3 v zmysle bodu 2.1.2. bezpečnostného štandardu (za splnenia 
ostatných podmienok), je nutné vykonať stavebné úpravy takým spôsobom, aby celá hranica 
chráneného priestoru mala minimálnu odolnosť príslušného typu podľa bezpečnostného 
štandardu (napr. vymurovať obvodové steny chráneného priestoru až po strop - železobetónovú 
platňu, alebo osadenie oceľového plechu na sadrokartónový strop). 

Dávame do pozornosti, že 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 časti vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  

Pokiaľ ide o Váš konkrétny prípad (zabezpečenie chráneného priestoru kategórie Dôverné), 
v zmysle vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sa takýto chránený priestor zabezpečuje aj systémom na 
kontrolu vstupov do objektov a systémom slúžiacim na elektronické preukazovanie totožnosti 
(§ 5 ods. 8 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.). 

Záverom uvádzame, že z dôvodu komplexného prístupu zabezpečenia objektu a chráneného 
priestoru z pohľadu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti bolo 01.10.2021 príslušníkom 
úradu (XXXX) telefonicky poskytnuté pracovníčke subjektu (XXXX) podrobné metodické 
usmernenie a e-mailom zaslané vzory dokumentov využiteľných najmä pri spracovaní a vedení 
bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


