
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Prosil by som o informáciu, ako treba chápať § 5a Vyhlášky 337/2004 Z. z., ktorý hovorí  
o požívaní MZP a TZP po skončení certifikátu vzhľadom na dátum ich montáže. 

Dané ustanovenia § 5a znejú: 
(1) 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. 

(2) Mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok používaný 
podľa odseku 1 sa na účely ochrany utajovaných skutočností považuje naďalej za certifikovaný. 

Napríklad: 
EZS – ústredňa MODUS mala certifikát T02-0063/200 ako Typ: 4 (za 4 body) do 2.1.2014, 

namontovaná bola v roku 2017. Je možné takúto ústredňu v zmysle vyššie uvedeného §-u 
považovať ako certifikovanú aj keď bola namontovaná po skončení jej certifikátu?“ 

 
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 § 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. 

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 § 5 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ochrana objektu sa zabezpečuje mechanickými 
zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1 písm. b) až g) a technickými zabezpečovacími 
prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c). Ak je hranica objektu totožná s hranicou 
chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, 
Tajné a Prísne tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované mechanické zábranné 
prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené 
požiadavky bezpečnostného štandardu uvedeného v prílohe. 

Podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní ustanovuje 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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V kontexte Vašej otázky a na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov 
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 po skončení 
platnosti certifikátu. 

 
Vo Vami uvádzanom príklade je zrejmé, že na ochranu chráneného priestoru boli použité 

technické zabezpečovacie prostriedky, ktoré boli v minulosti certifikované, avšak v dobe ich 
montáže už nemali platný certifikát a teda neboli až do tohto okamihu používané na ochranu 
utajovaných skutočností. Takéto technické zabezpečovacie prostriedky je možné používať  
na ochranu chráneného priestoru alebo ochranu objektu, pričom na TZP sa hľadí ako na 
necertifikované. 

V prípade, že sa MZP a TZP prestanú používať na ochranu utajovaných skutočnosti a pri 
ich opätovnom použití (na ochranu utajovaných skutočností) nemajú vydaný platný certifikát 
typu, je možné použitie takýchto MZP a TZP len ako necertifikovaných.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

 


