
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V podmienkach XXX sa v XXXX prerokúvajú aj utajované skutočnosti (US). V priestoroch, v 
ktorých sa konajú predmetné rokovania sú počas takejto schôdze zabezpečené všetky potrebné 
opatrenia (technické aj režimové) na zamedzenie úniku US. 

Chcem Vás požiadať o stanovisko, či do priestorov, v ktorých sa rokuje o US max do stupňa 
utajenia D, je možné inštalovať aj techniku na prenos obrazu a zvuku príp. aj na možnosť 
hlasovania na diaľku, pre prípad verejných rokovaní (bez prejednávania US). V prípade neverejnej 
schôdze (s US) bude následne zodpovednou osobou deaktivovaná všetka spomenutá technológia 
tak, aby nedošlo k úniku US. 

Snahou je všetku technológiu pripájať len káblovo, aby bolo jednoznačné jej deaktivovanie. 

Priestory, kde sa prejednávajú US T a PT ostávajú bez možnosti pripájania a doinštalovania 
akejkoľvek technológie.“ 

 
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. 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 § 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 3 

,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. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci je povinný zabezpečiť chránené priestory, 
v ktorých sú prerokúvané utajované skutočnosti. 

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 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 § 6 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa 
pravidelne prerokúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti 
aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b) a 9.1. prílohy. 

Podľa § 6 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa 
jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti 
aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí na základe vyhodnotenia rizík možného 
ohrozenia utajovaných skutočností. 

Podľa bodu 9 prílohy vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pasívnym odpočúvaním utajovaných 
skutočností je únik utajovaných informácií priamym odpočúvaním a priamym pozorovaním cez 
plášť alebo technické otvory plášťa rokovacej miestnosti. Aktívnym odpočúvaním utajovaných 
skutočností je únik utajovaných informácií prostredníctvom implantovaných zariadení. 

Podľa bodu 9 písm. a) prílohy k vyhláške č. 336/2004 Z. z. rokovacia miestnosť, v ktorej sa 
prerokúvajú utajované skutočnosti, sa vybavuje minimálnym množstvom zariadení a nábytku, 
ktoré sa evidujú (vrátane typu a sériového alebo inventárneho čísla). 

Podľa bodu 9 písm. b) prílohy vyhlášky č. 336/2004 Z. z. rokovacia miestnosť, v ktorej sa 
prerokúvajú utajované skutočnosti, sa zabezpečí tak, že sa z nej vylúčia všetky technické, 
záznamové a komunikačné prostriedky (telefóny, faxy, televízory, rádiá, videorekordéry, 
počítače, monitory a pod.), ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prácu s utajovanými 
skutočnosťami; pri prostriedkoch nevyhnutne potrebných na zabezpečenie činnosti musia byť 
vykonané opatrenia na zabránenie neoprávnenej manipulácie s nimi. 

Podľa bodu 9.1 prílohy k vyhláške č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sa zabezpečí, 
aby do rokovacej miestnosti bez sprievodu vstupovali len oprávnené osoby. Všetky ostatné 
osoby, ako aj osoba vykonávajúca upratovanie a osoba zabezpečujúca údržbu musia byť 
sprevádzané počas celého pobytu v rokovacej miestnosti. Vedúcim určená oprávnená osoba 
bude zodpovedná za prípravu, realizáciu rokovania a za dodržanie režimových opatrení. 

Režimové opatrenia stanovia 

a) jasné vymedzenie hranice rokovacej miestnosti, 
b) spôsob a podmienky vstupu a pohybu osôb, 
c) spôsob zabezpečenia kontroly a identifikácie vstupujúcich osôb a spôsob evidencie 

a archivácie údajov o osobách zúčastnených na rokovaní, 
d) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti počas rokovania a pri prerušení 

rokovania, 



e) spôsob a podmienky ochrany utajovaných skutočností počas prestávok v rokovaní, 
f) opatrenia proti pozorovaniu a odpočúvaniu, 
g) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti po skončení rokovania; v čase, keď 

v nej neprebieha rokovanie, musí byť uzamknutá a kontrolovaná, 
h) spôsob a podmienky uzamykania a ochrany priestoru, 
i) ďalšie podmienky ochrany rokovacej miestnosti. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov možno konštatovať, že 
súčasná právna úprava neustanovuje pravidlá prerokúvania neutajovaných skutočností 
v rokovacej miestnosti určenej na prerokúvanie utajovaných skutočností (ďalej len „utajovaná 
rokovacia miestnosť“), ani pravidlá vnášania a používania prostriedkov slúžiacich na prácu 
s neutajovanými skutočnosťami (napr. notebooku na spustenie prezentácie neutajovaného 
charakteru do/v utajovanej rokovacej miestnosti). 

Vychádzajúc z uvedeného uvádzame, že v utajovanej rokovacej miestnosti možno 
prerokúvať neutajované skutočnosti (prerokúvanie bez prejednávania utajovaných skutočností) 
a na tento účel je možné inštalovať aj techniku na prenos obrazu a zvuku príp. aj na možnosť 
hlasovania na diaľku.  

Zároveň si dovoľujeme doplniť, že hoci v prípade takejto situácie nedochádza k ohrozeniu 
utajovaných skutočností, keďže nedochádza k prerokúvaniu utajovaných skutočností, je 
potrebné túto problematiku vnímať komplexnejšie. 

Zabezpečenie prerokúvania utajovaných skutočností spočíva v ochrane ústneho prejavu, 
ktorý nie je hmatateľný, ako napr. fyzický nosič informácií s obsahom utajovanej skutočnosti. 
Z tohto dôvodu je charakter ochrany utajovanej rokovacej miestnosti zameraný iným spôsobom, 
ako je to pri štandardnom zabezpečení chráneného priestoru (napr. určenom na ukladanie 
utajovaných skutočností). 

S prihliadnutím na Vašu doplňujúcu informáciu („v prípade neverejnej schôdze /s US/ bude 
následne zodpovednou osobou deaktivovaná všetka spomenutá technológia tak, aby nedošlo 
k úniku US“) uvádzame, že utajovaná rokovacia miestnosť sa počas prerokúvania utajovaných 
skutočností zabezpečí podľa ustanovenia bezpečnostného štandardu tak, že sa z nej vylúčia 
všetky technické, záznamové a komunikačné prostriedky (telefóny, faxy, televízory, rádiá, 
videorekordéry, počítače, monitory a pod.), ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prácu 
s utajovanými skutočnosťami; pri prostriedkoch nevyhnutne potrebných na zabezpečenie 
činnosti musia byť vykonané opatrenia na zabránenie neoprávnenej manipulácie s nimi. 
Z uvedeného dôvodu nie je deaktivovanie technológie postačujúce, pokiaľ táto ostane počas 
prerokúvania utajovaných skutočností v utajovanej rokovacej miestnosti (keďže 
technológia/zariadenia nie sú nevyhnutne potrebné na prácu s utajovanými skutočnosťami). 
V prípade ich ponechania v utajovanej rokovacej miestnosti počas prerokúvania utajovaných 
skutočností existuje riziko prítomnosti implementovaných nežiadúcich prostriedkov 
(prostriedkov určených na aktívne alebo pasívne odpočúvanie) v takejto technológii/zariadení. 
Z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti je možné vykonať technicko-bezpečnostnú prehliadku 
týchto zariadení, avšak samotné vylúčenie týchto zariadení z utajovanej rokovacej miestnosti 
počas prerokúvania utajovaných skutočností je finančne a časovo efektívnejšie, ako samotná 
realizácia technicko-bezpečnostnej prehliadky.  

Záverom dopĺňame, že v prípade prerokúvania utajovaných skutočností vedúci príjme 
opatrenia na zabránenie úniku (neoprávnenej manipulácii) utajovanej skutočnosti v zmysle 
schválenej bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.  

 
IV. POUČENIE 



Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona, predpisov na jeho vykonanie a ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 


