
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„1) Je prípustné, aby v objekte spoločnosti vedľa chráneného priestoru kategórie Dôverné, 

triedy prístupu II slúžiaceho na manipuláciu alebo ukladanie utajovaných skutočností SR a na 
ukladanie utajovaných skutočností EÚ bol vybudovaný chránený priestor inej právnickej osoby 
(držiteľa platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia Tajné) kategórie 
Tajné, triedy prístupu II slúžiaceho na manipuláciu alebo ukladanie utajovaných skutočností SR 
a na ukladanie utajovaných skutočností EÚ, za predpokladu existencie zmluvy medzi 
spoločnosťou a inou právnickou osobou, ktorej ustanovenia budú upravovať podmienky režimu 
a kontroly vstupu oprávnených osôb do objektu spoločnosti a chráneného priestoru inej 
právnickej osoby; spoločnosť bude sídliť v objekte na troch nadzemných podlažiach, pričom 
chránené priestory sa budú nachádzať na vyššom ako 10. nadzemnom podlaží a hranice 
chránených priestorov nebudú zároveň hranicou objektu (chránené priestory budú umiestnené 
v strede bez okien). 

2) Je postačujúce, aby steny chránených priestorov boli sadrokartónové vystužené 
plechom hrúbky 2 mm napr....(odkazy na komerčné stavebné materiály). 

3) Je prípustné, aby na strope chránených priestorov bola umiestnená elektroinštalácia, 
príp. vzduchotechnika? Podhľady, ktoré budú na celom poschodí, nebudú v chránených 
priestoroch umiestnené, t. j. elektroinštalácia, príp. vzduchotechnika by boli umiestnené na 
betónovom strope oboch miestností. 

4) Je možné, aby na podlahe oboch miestností bola sadrová doska s hrúbkou 3mm a na 
nej koberec? 

5) Aká je odporúčaná vzdialenosť medzi technickými prostriedkami umiestnenými 
v chránenom priestore spoločnosti a technickými prostriedkami umiestnenými v chránenom 
priestore inej právnickej osoby tak, aby boli splnené podmienky ochrany utajovaných skutočností 
pred nežiadúcim elektromagnetickým vyžarovaním (pôdorys podlažia priložený v prílohe) za 
predpokladu, že budú používané certifikované technické prostriedky úrovne SDIP-27 Level A. 

 
Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o prípadné odporučenia týkajúce sa ďalších opatrení 

fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktoré by bolo vhodné realizovať v nami uvedenom 
prípade tak, aby boli splnené podmienky ochrany utajovaných skutočností ustanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.“  

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Podľa § 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) je objektom budova alebo 
iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory. 

 
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 § 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 § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba 

v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené 
v certifikáte technického prostriedku. 

 
Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom 

orgáne alebo u podnikateľa možno používať iba technické prostriedky schválené do prevádzky 
vedúcim. 

 
Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. schvaľovať do prevádzky možno iba certifikované 

technické prostriedky. 
 
Podľa § 56 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podmienkou certifikácie technického prostriedku 

je posúdenie bezpečnostného projektu technického prostriedku. 
 

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 § 2 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie 

funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany 
utajovaných skutočností. 

 
Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov a ich certifikácii upravuje vyhláška 

Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov 
(ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“).  

 
Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci môže schváliť technický prostriedok do 

prevádzky, ak technický prostriedok je certifikovaný a prevádzkové podmienky technických 
prostriedkov sú v súlade so schváleným bezpečnostným projektom a s podmienkami práce 
certifikovaného prostriedku 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

Pre správne zodpovedanie otázok týkajúcich sa fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti je v prvom rade potrebné upozorniť na rozdiel medzi pojmom budova na jednej 



strane a pojmami objekt a chránený priestor na strane druhej, ktoré definuje  
zákon č. 215/2004 Z. z. 

 
K možnosti využívania budovy spoločnosti inou právnickou osobou na základe nájomnej 

zmluvy možno uviesť, že daný stav nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností za dodržania podmienky, že objekt a chránený 
priestor, definovaný podľa zákona č. 215/2004 Z. z., bude vo výlučnej pôsobnosti konkrétnej 
spoločnosti. Okrem iného je nevyhnutné najmä zabezpečiť objekt a chránený priestor podľa 
bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú schválil 
vedúci príslušnej spoločnosti, fakticky a reálne disponovať objektom a chráneným priestorom.  

 
Vo vzťahu ku konkrétnemu zabezpečeniu objektu a chráneného priestoru Vám uvádzame, 

že pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených 
priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami ustanovuje 
bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorého cieľom je  
vytvorenie funkčného, efektívneho a optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností. 

  
Opatrenia realizované na ochranu objektov a chránených priestorov je povinný určiť vedúci 

konkrétnej spoločnosti na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia.  
 
Úrad nemôže určiť konkrétne opatrenie realizované na zabezpečenie ochrany utajovaných 

skutočností, prípadne konkrétny typ mechanického zábranného prostriedku alebo technického 
zabezpečovacieho prostriedku, ktorý má byť použitý na ochranu objektov a chránených 
priestorov. Takéto oprávnenie má výhradne  vedúci, ktorý určí realizované opatrenia na základe 
vyhodnotenia konkrétnych rizík tak, aby bol vytvorený funkčný, efektívny a optimálny systém 
ochrany utajovaných skutočností v súlade s bezpečnostným štandardom.  

 
Vo vzťahu k odporúčanej vzdialenosti medzi technickými prostriedkami v súvislosti 

s ochranou pred nežiadúcim elektromagnetickým vyžarovaním Vám uvádzame, že pre 
posúdenie Vašej situácie je rozhodujúce posúdenie konkrétnych technických prostriedkov 
umiestnených v určitom priestore.  V prípade technického prostriedku je totiž potrebné dodržať 
individuálne požiadavky, ktoré sú napríklad stanovené v podmienkach a pravidlách používania 
technického prostriedku určených v certifikáte technického prostriedku, v schválenom 
bezpečnostnom projekte, prípadne v ďalšej dokumentácií konkrétneho technického 
prostriedku. Pre úplnosť uvádzame, že bližšie informácie ohľadom posúdenia úrovne ochrany 
pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním môžete získať na webovom sídle úradu.  

 
Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, môžete získať na 

webovom sídle úradu. 
 
 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 
 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/certifikacia-a-autorizacia/meranie-nev/
http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/certifikacia-a-autorizacia/meranie-nev/

