
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... Spoločnosť má už dlhodobo vytvorený a schválený jeden chránený priestor, v ktorom sa 
manipuluje s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia Tajné vrátane, to znamená, že spĺňa 
bezpečnostné štandardy vyhlášky NBÚ č. 336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
V súčasnej dobe sa plánuje rekonštrukcia prízemia v objekte, v ktorom sa nachádza aj chránený priestor 
a objekt je zároveň aj chráneným objektom. Z tohto dôvodu uvažujeme o presťahovaní pôvodného 
chráneného priestoru, resp. o vytvorení nového chráneného priestoru v rámci chráneného objektu a to 
buď na tom istom prízemí alebo na 4. poschodí.  

Uvedomujem si, že ak by sme chceli presťahovať CHP, musíme najskôr vybudovať nový chránený 
priestor spĺňajúci bezpečnostné štandardy v zmysle vyhlášky, to znamená, že všetky MZP a TZP musia 
mať platný certifikát typu a vypracovať a predložiť úradu príslušnú dokumentáciu. 

Otázka č. 1:  
Moja otázka sa týka využiteľnosti mobilného skriňového trezoru a skartovacieho zariadenia, ktorým 

už uplynula doba platnosti certifikátu typu, či môžeme uvedený mobilný skriňový trezor a skartovacie 
zariadenie využiť v novo vybudovanom chránenom priestore alebo či je potrebné zabezpečiť nové 
zariadenia s platným certifikátom typu ? 

Otázka č. 2:  
Ďalšia otázky sa týka technického prostriedku, na ktorom sa vytvárajú US do stupňa utajenia Tajné, 

ide o samostatnú tempestovanú pracovnú stanicu, ktorá je umiestnená v súčasnom chránenom 
priestore. Pri zmene chráneného priestoru v tom istom chránenom objekte, by sme okrem zapracovania 
zmien do bezpečnostného projektu pre samostatnú pracovnú stanicu museli žiadať o ďalšie premeranie 
NEV a prípadne žiadať o novú certifikáciu uvedeného prostriedku ?“ 

 
 
 
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. utajovanou skutočnosťou je 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. j) zákona č. 215/2004 Z. z. certifikáciou je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či 
technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, mechanický zábranný prostriedok alebo 
technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť utajované skutočnosti. 

Podľa § 2 písm. t) zákona č. 215/2004 Z. z. mechanickým zábranným prostriedkom je zariadenie 
alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým zabezpečovacím prostriedkom je zariadenie 
alebo systém informujúci o stave a narušení objektu alebo chráneného priestoru. 

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 § 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 § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky na ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia Dôverné 
a vyšším certifikuje úrad. 

Podľa § 54 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. dobu platnosti certifikátu typu alebo certifikátu 
prostriedku určí úrad. 

Podľa § 54 ods. 9 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky použité na ochranu utajovaných skutočností môže užívateľ používať aj po 
skončení platnosti certifikátu typu v súlade s podmienkami, ktoré ustanoví úrad. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. c) bod 15 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku šifrovej ochrany informácií 
vydáva bezpečnostné štandardy pre oblasť šifrovej ochrany informácií a pre ochranu pred nežiaducim 
elektromagnetickým vyžarovaním technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií. 

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 § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. mechanickými technickými zábrannými 
prostriedkami sú bezpečnostné úschovné objekty. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. technickými zabezpečovacími prostriedkami sú 
zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti 
a objektovej bezpečnosti (ďalej aj ako „bezpečnostná dokumentácia“) objektov a chránených priestorov 
kategórie Tajné a vyššej obsahuje technickú dokumentáciu objektu.  

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. technická dokumentácia obsahuje záznamy 
o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích 
prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu. 



Podľa § 11 ods. 8 písm. g) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov 
a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje záznamy o overení funkčnosti 
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných 
užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu. 

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

Podľa § 5a ods. 1 vyhlášky 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. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických prostriedkov do 
prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, na ktorých 
sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované skutočnosti, podrobnosti o postupe 
pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti o spracúvaní bezpečnostného projektu na 
technické prostriedky a o vydávaní a používaní bezpečnostných štandardov ustanovuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len 
„vyhláška č. 339/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 9 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa zabezpečujú proti úniku 
utajovaných skutočností nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním podľa bezpečnostného 
štandardu na ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním. 

Podľa § 5 ods. 9 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa umiestňujú v chránených 
priestoroch, v ktorých je zabezpečená ich ochrana pred neoprávneným prístupom nepovolaných osôb, 
pred poškodením, nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním alebo manipuláciou v súlade 
s bezpečnostným projektom. Spôsob ochrany technických prostriedkov musí zodpovedať požiadavkám 
na bezpečnosť technických prostriedkov spracúvajúcich utajované skutočnosti príslušného stupňa 
utajenia. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. bezpečnostný projekt na technický 
prostriedok obsahuje v rámci opisu technického prostriedku špecifikáciu prostredia, v ktorom je 
umiestnený technický prostriedok. 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. kontrola a aktualizácia bezpečnostného projektu sa 
vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho obsah, a to formou dodatku. Bezpečnostný 
projekt a dodatok k nemu podliehajú schvaľovaciemu konaniu úradu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1: 

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov a v kontexte Vašej otázky uvádzame, 
že mechanické zábranné prostriedky (ďalej len „MZP“) a technické zabezpečovacie prostriedky (ďalej len 
„TZP“) používané na ochranu utajovaných skutočností je možné po skončení platnosti certifikátu 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, 



 je vypracovaný záznam o overení funkčnosti MZP a TZP používaných užívateľmi po uplynutí doby 
platnosti certifikátu typu. 

Zároveň dodávame, že za splnenia vyššie uvedených podmienok a pri predpoklade, že predmetný 
MZP a TZP sa neprestane využívať na ochranu utajovaných skutočností v jednom subjekte (dochádza len 
k ich premiestneniu v rámci jedného subjektu), naďalej možno takýto MZP a TZP považovať za 
certifikovaný. 

V prípade, že sa MZP a TZP prestanú používať na ochranu utajovaných skutočnosti (napríklad na 
základe skončenia platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti) a pri ich opätovnom použití (na 
ochranu utajovaných skutočností) nemajú vydaný platný certifikát typu, takéto MZP a TZP sa považujú 
za necertifikované. 

K otázke č. 2: 

Úroveň ochrany utajovaných informácií spracovávaných na technickom prostriedku pred 
nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním (ďalej len „NEV“) je daná kombináciou vyžarovacích 
vlastností zariadení technického prostriedku a útlmových vlastností priestoru, v ktorom sú dané 
zariadenia umiestnené.  

S ohľadom na uvedené a za účelom posúdenia minimálnych požiadaviek, je nutné určiť zónu, resp. 
vykonať zónové merania nového chráneného priestoru, do ktorého bude technický prostriedok 
premiestnený. Výsledok zónových meraní bude spolu s výsledkom už v minulosti vykonaných meraní 
NEV zariadení technického prostriedku podkladom pre celkové posúdenie úrovne ochrany pred NEV. 
Aktualizácia bezpečnostného projektu na technický prostriedok sa vykonáva formou dodatku 
podliehajúceho schvaľovaciemu konaniu úradu. 

 
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. 

 


