
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, 
 
prosím Vás o usmernenie v prípade odovzdania vstupnej karty do chráneného priestoru na 

xxxxx xxx xx v prípade, ak som sa ocitol PN a služobný pomer mi končí dňa 31.8.2021.  
Je možné túto kartu a kľúč od schránky, v ktorej máme umiestnené kľúče od chráneného 
priestoru zaslať aj poštou, do vlastných rúk na meno nášho bezpečnostného zamestnanca? 
Aktuálne sa nachádzam v mieste svojho trvalého bydliska, teda v meste xxxx a nemám možnosť 
sa osobne dostaviť do miesta výkonu služobnej činnosti. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.“ 

 
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. r) zákona č. 215/2004 Z. z. objektom je budova alebo iný stavebne alebo 
inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory. 

Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. chráneným priestorom je 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. 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. 

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.“).  

Ustanovenie § 8 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. upravuje režim bezpečnostných kľúčov. Podľa  
§ 8 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostné kľúče sú kľúče od  

a) bezpečnostných úschovných objektov určených na ukladanie utajovaných skutočností, 

b) vstupov do chránených priestorov, 

c) vstupov do rokovacích miestností, 

d) vstupov do objektov. 

Obsah bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len 
„bezpečnostná dokumentácia“) objektov a chránených priestorov  

 kategórie Tajné a vyššej upravuje ustanovenie § 11 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  a 

 kategórie Vyhradené a Dôverné upravuje ustanovenie § 11 ods. 8 vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z.  

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov 
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje prevádzkový poriadok, ktorý v zmysle 
§ 11 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 
písm. a)  až  i) a spôsob kontroly ich dodržiavania.   

Podľa § 11 ods. 8 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov 
a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje režimové opatrenia podľa 
§ 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.   

Podľa § 10 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a 
kópií bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných systémov. 

Podľa § 10 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia 
určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie kódových 
nastavení a hesiel používaných na prístup do objektov, chránených priestorov a bezpečnostných 
úschovných objektov. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Ochrana objektov a chránených priestorov sa zabezpečuje podľa bezpečnostnej 
dokumentácie, ktorú schvaľuje vedúci. Vedúci jej schválením zároveň zodpovedá za jej zhodu  
so skutočným stavom a za oboznámenie zamestnancov v rozsahu nutnom na výkon ich 
povinností alebo úloh najmenej raz za rok.  

Obsah bezpečnostnej dokumentácie objektov a chránených priestorov kategórie Tajné  
a vyššej ustanovuje § 11 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. a obsah bezpečnostnej dokumentácie 
objektov a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné ustanovuje § 11 ods. 8 
vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  



V rámci bezpečnostnej dokumentácie objektov a chránených priestorov (bez ohľadu  
na objekty a kategóriu chránených priestorov pre ktoré je spracovaná) vedúci určuje okrem 
iného aj režimové opatrenia, resp. kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je zabezpečiť 
minimálnu požadovanú úroveň ochrany utajovaných skutočností podľa platnej právnej úpravy.  

Režimové opatrenia možno charakterizovať ako činnosti slúžiace na určenie organizačného 
a procesného postupu ochrany objektov a chránených priestorov zohľadňujúc ich charakter, 
resp. kategóriu chráneného priestoru, či úroveň zabezpečenia prostredníctvom MZP, TZP, resp. 
fyzickou ochranou na základe analýzy rizík a určenia miery rizika.  

Aplikačná prax ukazuje, že bezpečnostná dokumentácia sa odkazuje aj na prílohy (interné 
dokumenty), ktoré presnejšie identifikujú opatrenia popísané v bezpečnostnej dokumentácii, 
resp. realizácia opatrení na ochranu objektu a chránených priestorov je prísnejšia, ako vyžaduje 
platná právna úprava, čo nie je v rozpore s platnou legislatívou. Problém nastáva vtedy, keď 
takéto dokumenty absentujú, nie sú v zhode so skutočným stavom, resp. opatrenia uvedené  
v bezpečnostnej dokumentácií sa nerealizujú. Vedúci schválením bezpečnostnej dokumentácie 
súhlasí s nastavenými opatreniami a garantuje ich realizáciu a aktuálnosť. 

Režim vstupných kariet od vstupu do chráneného priestoru možno subsumovať pod 
režimové opatrenia podľa § 10 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.  (opatrenia určujúce 
podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií 
bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných systémov), ktoré v zmysle 
vyhlášky č. 336/2004 Z. z. schválená bezpečnostná dokumentácia musí obsahovať. Akým 
spôsobom je režim vstupných kariet (t. j podmienky používania, prideľovania, označovania, 
úschovy a evidencie) upravený, je na rozhodnutí vedúceho. 

Pokiaľ ide o „kľúč od schránky, v ktorej máte umiestnené kľúče od chráneného priestoru“, 
tento kľúč nie je považovaný za bezpečnostný kľúč v zmysle ustanovenia § 8 vyhlášky  
č. 336/2004 Z. z. Na druhej strane však si dovoľujeme uviesť, že vedúci v schválenej 
bezpečnostnej dokumentácií môže podrobne upraviť režim manipulácie s takýmto kľúčom. 

Na základe vyššie uvedených informácií máme za to, že ani vstupná karta od vstupu  
do chráneného priestoru, ani kľúč od schránky, v ktorej máte umiestnené kľúče od chráneného 
priestoru nie sú v podmienkach xxxxx utajovanými skutočnosťami, a preto manipulácií s nimi 
prináleží „neutajovaný“ režim. 

Zároveň si dovoľujeme predpokladať, že na xxxxxx sú vo všeobecnosti nastavené pravidlá 
procesov, ako pri nástupe nového zamestnanca, tak aj pri odchode zamestnanca (odovzdanie 
agendy, zverených predmetov), ktorých súčasťou môže byť aj Vami uvedená okolnosť 
(odovzdanie vstupnej karty od vstupu do chráneného priestoru a kľúč od schránky,  
v ktorej máte umiestnené kľúče od chráneného priestoru).  

Keďže úradu nie sú známe nastavené aktuálne režimové opatrenia xxxxxx, úrad sa nevie 
vyjadriť k spôsobu odovzdania vstupnej karty od vstupu do chráneného priestoru a kľúča od 
schránky, v ktorej máte umiestnené kľúče od chráneného priestoru. 

 


