
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Opis súčasnej situácie: 
V súčasnosti subjekt má určený chránený priestor triedy II kategórie Tajné z dôvodu 

prijímania, evidovania, ukladania, vyraďovania, uchovávania alebo inej manipulácie. 
V uvedenom chránenom priestore dochádza k uchovávaniu a manipulovaniu utajovaných 
skutočností do stupňa utajenia Dôverné. Bezpečnostný zamestnanec, ktorý má zároveň 
v chránenom priestore aj kanceláriu, disponuje osvedčením pre utajované skutočností stupňa 
Dôverné a je poverený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa Dôverné.“ 
 

„Otázka:  
Na základe uvedenej situácie, je subjektu povinný zmeniť kategóriu chráneného priestoru na 
uchovávanie a manipuláciu utajovaných skutočností z triedy II kategórie „T“ na kategóriu „D“? 
A ak, máme túto povinnosť, zmeniť chránený priestor z kategórie „T“ na „D“, je povinnosťou 
vedúceho subjektu postupovať podľa § 3 ods. 2, 6, 8 Vyhlášky č. 336/2004 Z.z. Vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, a vyhotoviť 
o tejto zmene aj písomný záznam?“ 

 
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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. sa oprávnenou osobou rozumie právnická osoba 

alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo 
ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. 

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“). 

Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. sa ochrana objektov a chránených priestorov  
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.“). 

V zmysle § 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 § 3 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sa podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam 
chránený priestor kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určuje ako chránený priestor triedy 
I alebo chránený priestor triedy II. 

Podľa § 3 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. je chránený priestor triedy II priestor určený na 
ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo 
vyššieho tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými 



opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamená oboznámenie sa s utajovanými 
skutočnosťami. Takýto chránený priestor má 

a) určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd, 
b) kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám; všetky ostatné osoby 

musia byť, sprevádzané, a zároveň musia byť prijaté oparenia zabraňujúce neoprávnenej 
manipulácií s utajovanými skutočnosťami. 

 
Podľa § 3 ods. 6 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. o určení chráneného priestoru triedy I alebo II 

rozhodne vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že kategóriu chráneného priestoru určuje vedúci 
podľa potreby pre najvyšší stupeň utajovaných skutočností, ktoré možno v chránenom priestore 
ukladať alebo s nimi manipulovať a tento je v zmysle vyhlášky č. 336/2004 Z. z. zabezpečený. 
Táto skutočnosť nebráni tomu, aby sa v chránenom priestore určenej kategórie ukladali, alebo 
sa manipulovalo s utajovanými skutočnosťami nižšieho stupňa (nie však stupňa vyššieho, ako je 
určená kategória chráneného priestoru). 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné vo všeobecnosti konštatovať, že do chráneného 
priestoru triedy II môže samostatne vstupovať aj oprávnená osoba, ktorá je určená na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nižšieho stupňa ako je kategória chráneného 
priestoru za predpokladu, že prijaté opatrenia zo strany vedúceho zabránia prístupu takejto 
osoby k utajovaným skutočnostiam vyššieho stupňa a neoprávnenej manipulácii s nimi.  

V nadväznosti na Vašu otázku možno ďalej konštatovať, že ak v chránenom priestore 
kategórie Tajné má bezpečnostný zamestnanec ako oprávnená osoba na stupeň Dôverné 
kanceláriu, nezakladá to dôvod na to, aby bola zmenená (znížená) kategória chráneného 
priestoru za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok.  

IV. POUČENIE 

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

 


