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312
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických poiadavkách na osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie
na po¾nohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými
pneumatikami, nahustenými vzduchom a aspoò
s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je
aná sila, je peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nosenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov
alebo prívesov, ktoré sú urèené na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväèia
kontrukèná rýchlos sa pohybuje od 6 km . h-1 do
40 km . h-1; traktor môe by upravený na prepravu
nákladu alebo osôb,
b) osvet¾ovacími zariadeniami a zariadeniami svetelnej
signalizácie
1. svetlomety, ktoré fungujú ako dia¾kové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové iarovky pre tieto svetlomety,
2. koncové obrysové svietidlá,
3. predné boèné obrysové svietidlá,
4. zadné boèné obrysové svietidlá,
5. brzdové svietidlá,
1

6.
7.
8.
9.

smerové svietidlá,
odrazové sklá,
osvetlenia zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom,
predné hmlové svietidlá a vláknové iarovky pre
tieto svietidlá,
10. zadné hmlové svietidlá,
11. spätné svietidlá,
12. parkovacie svietidlá.
§3
(1) Svetlomety, ktoré fungujú ako dia¾kové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové
iarovky pre tieto svetlomety musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) peciálne svetlomety, skontruované na zabezpeèenie dia¾kového svetlometu aj stretávacieho svetlometu s priemerom D mením ako 160 mm, musia spåòa
technické poiadavky pod¾a osobitného predpisu1) za
podmienok ustanovených v bode 1 písm. a) a c) prílohy
smernice Rady 79/532/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov èlenských krajín, týkajúcich sa typového schva¾ovania komponentov osvet¾ovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na
kolesových po¾nohospodárskych alebo lesných traktoroch v platnom znení.
(3) Koncové obrysové svietidlá, predné boèné obrysové svietidlá, zadné boèné obrysové svietidlá a brzdové
svietidlá musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného predpisu.2)
(4) Smerové svietidlá musia by oznaèené znaèkou
typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného
predpisu.3)
(5) Odrazové sklá musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného
predpisu.4)

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2006 Z. z. o technických poiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré
vykonávajú funkciu hlavných dia¾kových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 308/2006 Z. z. o technických poiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové
svietidlá, zadné obrysové svietidlá, boèné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich
prípojných vozidiel.
3
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 306/2006 Z. z. o technických poiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
4
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2006 Z. z. o technických poiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
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(6) Osvetlenie zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom
musí by oznaèené znaèkou typového schválenia ES
komponentu pod¾a osobitného predpisu.5)
(7) Predné hmlové svietidlá musia by oznaèené
znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a
osobitného predpisu.6)
(8) Zadné hmlové svietidlá musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného predpisu.7)
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(2) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla12)
pre typ traktora vzahujúce sa na osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie.
§5

(10) Parkovacie svietidlá musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného predpisu.9)

Prísluný tátny orgán13) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa na
osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a tohto
nariadenia vlády a osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia
svetelnej signalizácie sú namontované pod¾a osobitného predpisu.11)

§4

§6

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre
typ traktora vzahujúceho sa na osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a
tohto nariadenia vlády a osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie sú namontované pod¾a
osobitného predpisu.11)

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.

(9) Spätné svietidlá musia by oznaèené znaèkou typového schválenia ES komponentu pod¾a osobitného
predpisu.8)

§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. mája
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.

5

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 297/2006 Z. z. o technických poiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 301/2006 Z. z. o technických poiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel
a iarovky pre tieto svetlomety.
7
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 304/2006 Z. z. o technických poiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel
a ich prípojných vozidiel.
8
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 302/2006 Z. z. o technických poiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
9
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 299/2006 Z. z. o technických poiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel.
10
) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2006 Z. z. o technických poiadavkách na montá zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu po¾nohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
12
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
13
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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k nariadeniu vlády è. 312/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 79/532/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov èlenských krajín, týkajúcich sa
typového schva¾ovania komponentov osvet¾ovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových po¾nohospodárskych alebo lesných traktoroch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.) v znení smernice Rady
82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).
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313
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o podrobnostiach o poiadavkách na telovýchovné zariadenia
a o náleitostiach ich prevádzkového poriadku

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 44 písm. j) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) podrobnosti o poiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie,
na plochu, priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ïalej len zariadenie),
b) podrobnosti o poiadavkách na úpravu pieskoviska,
c) podrobnosti o poiadavkách na najvyie prípustné
mnostvo vybraných indikátorov mikrobiálneho
a parazitárneho zneèistenia piesku v pieskoviskách,
d) náleitosti prevádzkového poriadku zariadenia.
§2
Osvetlenie
(1) Umelé osvetlenie otvorených zariadení musí
by rieené tak, aby jeho intenzita vyhovovala poiadavkám pre konkrétne portové odvetvie a zároveò neoslòovala portujúcich ani divákov.
(2) Výsledková tabu¾a otvorených zariadení musí
by umiestnená na juhozápadnej strane.
(3) Zariadenia v krytých objektoch majú umelé
osvetlenie rieené tak, aby jeho intenzita vyhovovala
poiadavkám pre portové odvetvie najnároènejie na
osvetlenie, ktoré sa v òom má vykonáva, a zároveò neoslòovala portovcov ani divákov.
(4) Denné osvetlenie zariadení sa zabezpeèuje oknami po boèných stranách budovy, ktoré zároveò
umoòujú prieène vetranie, prièom je vhodné, aby pozdåna os budovy bola orientovaná v smere východ  západ. Pre zábranu oslnenia musia by zabezpeèené
prostriedky na reguláciu denného osvetlenia.
(5) Spôsob a frekvencia èistenia osvet¾ovacích telies a okien musia by uvedené v prevádzkovom poriadku. Osvet¾ovacie telesá a okná musia by chránené
pred rozbitím ochrannými mriekami, vetracie krídla
okien musia by ovládate¾né z podlahy.

§3
Tepelno-vlhkostná mikroklíma,
vetranie a vykurovanie
(1) Podrobnosti o poiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení sú
uvedené v prílohe.
(2) Ak je v zariadení h¾adisko, systém vykurovania
a vetrania musí zabezpeèi, aby v priestore pre divákov
teplota neprekroèila 25 °C.
Priestorové usporiadanie
a prevádzka zariadení
§4
(1) Podlaha portoviska musí by pruná, ¾ahko èistite¾ná a nekåzavá s výnimkou povrchov pre vybrané
porty, na ktoré sú stanovené peciálne poiadavky.
(2) Steny musia by hladké, bez výstupkov a do
výky minimálne 200 cm musia by opatrené povrchovou úpravou alebo obkladom urèeným pre daný druh
portu.
(3) Kontrukcie a úprava vnútorných povrchov
musia by rieené tak, aby sa zabezpeèila v telocviènej
sále a h¾adisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.
(4) Povrchy nesmú by lesklé a ich farebné rieenie musí by zvolené tak, aby nezhorovali svetelné
podmienky a zároveò vytvárali súvislé kontrastné pozadie.
(5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia by
oddelené od komunikácií pre portovcov.
(6) Na plochu portoviska sa vstupuje v portovej
obuvi.
§5
(1) Kadé zariadenie musí ma párny poèet atní.
Na kadého portovca musí pripada minimálne 0,7 m2
podlahovej plochy atne, prièom minimálna ve¾kos
atne musí by 18 m2.
(2) Do umyvárne sa vchádza zo atne; v umyvárni
musí pripada jedna sprchovacia ruica na tyroch
portovcov a jedno umývadlo a jedna vanièka na umývanie nôh na 10 portovcov.
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(3) V umývadlách a sprchách musí by privedená
studená a teplá voda.
(4) Záchody pre portovcov musia by v blízkosti
atní v poète 2 záchodové misy a 2 pisoáre na jednu atòu. Vstup do záchodov musí by cez predsienku s umývadlom.
(5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je
potrebné vychádza z poètu miest v h¾adisku a z predpokladu, e dve tretiny divákov sú mui. Na kadých
100 muov a kadých 50 ien sa vyaduje jedna záchodová misa a na 50 muov jeden pisoár. Vstup do záchodov musí by cez predsieò s umývadlami, prièom jedno
umývadlo pripadá na dve záchodové misy.
(6) Steny v umyváròach a záchodoch musia by obloené keramickým obkladom, podlahy dladicami so
spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom
a v umyváròach je výtokový ventil opatrený ukonèením
pre nasadenie hadice.
(7) atne pre trénerov a rozhodcov musia by priamo osvetlené a vetrate¾né, s vlastnou sprchou a záchodom.
(8) V zariadení musí by primeraný poèet miestností s výlevkou pre upratovaèku.

Èiastka 109

v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolónie
na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovísk nesmie obsahova iadne baktérie rodu Salmonella species v 50 g
odobratej vzorky a iadne vajíèka helmintov alebo iné
vývojové tádiá týchto parazitov v 15 g vzorky. Vzorky
sa odoberajú na zaèiatku sezóny.
§7
Náleitosti prevádzkového poriadku zariadenia
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahova
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania sluieb, zakázané úkony pri poskytovaní sluieb,
c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia
návtevníkov a zamestnancov zariadenia,
d) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
e) postup pri mechanickej oèiste, prípadne dezinfekcii
povrchových plôch miestností a zariaïovacích predmetov.
(2) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a vidite¾nom mieste.
§8

§6
Pieskovisko

Prechodné ustanovenie

(1) Prevádzkovate¾ musí zabezpeèi èistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou urèenou na ¾udskú spotrebu1) alebo vodou
zodpovedajúcou poiadavkám na kvalitu vody na
kúpanie2) minimálne raz za dva týdne v priebehu sezóny. Sezónou sa na úèely tohto nariadenia vlády rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

Prevádzkovate¾ zariadenia prevádzkovaného pred
nadobudnutím úèinnosti tohto nariadenia vlády, ktoré
nespåòa poiadavky uvedené v § 2 a 5, je povinný splni ich najneskôr do 1. júna 2008.

(2) Najvyie prípustné mnostvo termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2006.

§9
Úèinnos

v z. Pál Csáky v. r.

1
2

) § 11 ods. 1 zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o poiadavkách na
kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 313/2006 Z. z.

PODROBNOSTI O POIADAVKÁCH NA TEPLOTU, VÝMENU VZDUCHU
A SPÔSOB VETRANIA PRIESTOROV ZARIADENÍ
o

t ( C)
v zimnom
období
16

Odporúèaná intenzita
výmeny vzduchu
za 1 hod.
3-krát

atne

20

3-krát

Umyvárne

23

6-krát

Druh miestnosti
Telocvièòa

Spôsob vetrania
Prirodzené  prieène
Odporúèaná vzduchotechnika 
podtlak
Prirodzené
Odporúèaná vzduchotechnika 
podtlak
Prirodzené
Odporúèaná vzduchotechnika 
podtlak
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314
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 23. novembra 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 337/2004 Z. z.,
ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov
a technických zabezpeèovacích prostriedkov a o ich pouívaní

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 54 ods. 11 zákona
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 337/2004
Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích prostriedkov a o ich pouívaní sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
Pod¾a schváleného skúobného postupu vykonávajú
overovanie zhody vlastností vetky autorizované osoby.
Skúobné postupy úrad zverejòuje na internetovej stránke úradu..
2. V § 4 ods. 1 sa slovo osvedèuje nahrádza slovom
potvrdzuje.
3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Certifikát prostriedku vydáva úrad diplomatickým
misiám, konzulárnym úradom Slovenskej republiky
a Slovenskej informaènej slube na základe vyhlásenia
ich tatutárneho orgánu o spôsobilosti prostriedku chráni utajované skutoènosti pod¾a prílohy è. 3..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Pravidlá pouívania mechanického
zábranného prostriedku a technického
zabezpeèovacieho prostriedku
(1) Po uplynutí platnosti certifikátu typu môe mechanický zábranný prostriedok pouíva uívate¾ ïalích desa rokov a technický zabezpeèovací prostriedok ïalích pä rokov, ak nenastala zmena vlastností
rozhodujúcich na zabezpeèenie ochrany utajovaných
skutoèností. Vykonanie kontroly vlastností zabezpeèí
vedúci4a) najmenej raz roène.
(2) Záznam o vykonaní kontroly sa uvedie v bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.
(3) Po uplynutí platnosti certifikátu pod¾a odseku 1
môe uívate¾ poiada o overenie.4b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
4a) § 8 ods. 1 zákona è. 215/2004 Z. z.
4b
) § 54 zákona è. 215/2004 Z. z..

5. V prílohe è. 1 sa za bod 3 vkladá bod 4, ktorý znie:

4. Sprievodné doklady k iadosti
Závereèný protokol vystavený autorizovanou osobou: ...................................... Príloha è.:
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode mechanického zábranného prostriedku alebo technického
zabezpeèovacieho prostriedku pod¾a osobitného zákona2): ............................... Príloha è.:
Ïalie údaje: .................................................................................................... Príloha è.:

V ......................... dòa ..............

........................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky iadate¾a.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

 2) Zákon è. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 264/1999 Z. z..
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6. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá znie:
Príloha è. 3
k vyhláke è. 337/2004 Z. z.

VYHLÁSENIE TATUTÁRNEHO ORGÁNU UÍVATE¾A
O SPÔSOBILOSTI JEDNOTLIVÉHO PROSTRIEDKU
1. Uívate¾
Obchodné meno/názov:
Adresa:
IÈO:

DIÈ:

Zastúpený:
(meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax):
2. Jednotlivý prostriedok
Typ:
Výrobca:
Dátum uvedenia do prevádzky:
Výrobné èíslo (prípadne iný jednoznaène identifikujúci parameter):
Evidenèné èíslo:
Umiestnenie a spôsob pouitia výrobku:
3. Sprievodná dokumentácia, na ktorej základe sa vydáva vyhlásenie tatutárneho orgánu uívate¾a
Vyhlásenie výrobcu o zhode mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpeèovacieho
prostriedku s normou EN, STN alebo s iným normatívnym predpisom
Iné certifikáty, povolenia a schválenia
Technická dokumentácia
technický opis prostriedku (opis kontrukcie, rozmery, materiálová skladba výrobku, zoznam pouitých
technických prvkov, schémy zapojenia a pod.)
Návody na obsluhu a údrbu
Výsledky skúok, revízií a kontrol
Fotodokumentácia, umiestnenie prostriedku a zoznam ïalích mechanických zábranných prostriedkov
a technických zabezpeèovacích prostriedkov pouitých na ochranu utajovaných skutoèností
Vyhlásenie
Jednotlivý prostriedok spåòa poiadavky bezpeènostného tandardu, je plne funkèný a spôsobilý zabezpeèova
ochranu objektov a chránených priestorov urèených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutoènosami
stupòa utajenia T alebo D.
O chránenom priestore, v ktorom sa jednotlivý prostriedok nachádza, je vypracovaná a schválená bezpeènostná
dokumentácia fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti pod¾a § 11 vyhláky Národného bezpeènostného úradu
è. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.
V ............................. dòa ............................
.......................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky tatutárneho orgánu uívate¾a.
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5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 98)..

7. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a

Èl. II

Táto vyhláka bola prijatá v súlade s osobitným
predpisom5) pod èíslom notifikácie 2005/0710/SK..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:
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Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Aurel Ugor v. r.
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315
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 9. mája 2006,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 336/2004 Z. z.
o fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti
Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 6 ods. 10 a § 53
ods. 6 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka
Národného
bezpeènostného
úradu
è. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 písm. b) sa slová systém kontroly vstupu, ktorý nahrádzajú slovami kontrolu vstupu, ktorá.
2. V § 3 ods. 5 písm. b) sa slová systém kontroly vstupu, ktorý nahrádzajú slovami kontrolu vstupu, ktorá.
3. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Chránený priestor kategórie Vyhradené má kontrolu vstupu. Podmienky kontroly vstupu sú urèené
v bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
4. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Ochrana objektu a chráneného priestoru
(1) Riziko moného ohrozenia utajovaných skutoèností
v chránenom priestore urèuje vedúci po zhodnotení
a) stupòa utajenia utajovaných skutoèností,
b) mnostva utajovaných skutoèností,
c) poiadavky na obmedzenie poètu oprávnených osôb,
ktoré sa majú oboznamova s utajovanými skutoènosami,
d) potreby oboznamova sa s utajovanou skutoènosou
v rámci výkonu svojich povinností alebo úloh vlastnými zamestnancami a zamestnancami zabezpeèujúcimi fyzickú ochranu, ktorí vzh¾adom na svoje oprávnenia a vstupy do chránených priestorov by mohli by
nápomocní vonkajím naruite¾om alebo by naruite¾mi (napríklad úmyselné pokodzovanie, únik utajovaných informácií, kráde, pasívne alebo aktívne odpoèúvanie),
e) rizika ohrozenia utajovaných skutoèností z h¾adiska
polohy, umiestnenia a zabezpeèenia ochrany objektu
a chráneného priestoru, èinnosti cudzích spravodajských sluieb, zákodníkov, teroristických a zloèineckých skupín, technických porúch, rizík vyplývajúcich
z èinnosti zamestnancov (napríklad nedostatok vedo-

mostí, zábudlivos, náhoda) a mimoriadnych situácií;5) za riziko sa povaujú aj okolité objekty,
ktorých havária by mohla ochromi alebo narui
bezpeènos chráneného objektu,
f) rizika ohrozenia utajovaných skutoèností v èase
vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.6)
(2) Na základe zhodnotenia pod¾a odseku 1 vedúci
a) posúdi stav zabezpeèenia objektu a chráneného
priestoru a stav bezpeènostných opatrení v súlade
s touto vyhlákou,
b) vyhodnotí zostatkové riziko,
c) stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutoèností ako malú, strednú alebo ve¾kú.
(3) Ochrana objektu sa zabezpeèuje mechanickými zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1
písm. b) a g) a technickými zabezpeèovacími prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) a c). Ak je
hranica objektu totoná s hranicou chráneného priestoru urèeného na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné,
pouijú sa na ochranu hranice certifikované7) mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpeèovacie prostriedky tak, aby boli splnené
poiadavky bezpeènostného tandardu uvedeného
v prílohe.
(4) Ochrana chráneného priestoru urèeného na
ukladanie utajovaných skutoèností sa zabezpeèuje
mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4
ods. 1 a technickými zabezpeèovacími prostriedkami
pod¾a § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené poiadavky
bodu 12.1. prílohy.
(5) Ochrana chráneného priestoru kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné urèeného na ukladanie
utajovaných skutoèností postúpených Slovenskej
republike cudzou mocou sa zabezpeèuje mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4 ods. 1
a technickými zabezpeèovacími prostriedkami pod¾a
§ 4 ods. 2 tak, aby boli splnené poiadavky bodu
12.2. prílohy. Ochrana chráneného priestoru kategórie Vyhradené urèeného na ukladanie utajovaných skutoèností postúpených Slovenskej republike
cudzou mocou sa zabezpeèuje mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4 ods. 1 a technickými zabezpeèovacími prostriedkami pod¾a § 4 ods. 2
tak, aby boli splnené poiadavky bodu 12.1. prílohy.
(6) Ochrana chráneného priestoru urèeného na
ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia
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Prísne tajné a utajovaných skutoèností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou stupòa utajenia Prísne
tajné sa zabezpeèuje aj elektrickou poiarnou signalizáciou. Ochrana ostatných chránených priestorov pred poiarmi sa zabezpeèuje pod¾a osobitného predpisu.8)
(7) Utajované skutoènosti stupòa utajenia Vyhradené
mono
a) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova a tie vytvára, zobrazova, uklada alebo evidova na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpeèenom pod¾a poiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova v chránenom priestore
zabezpeèenom mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a c).
(8) Utajované skutoènosti stupòa utajenia Dôverné
mono
a) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova a tie vytvára, zobrazova, uklada alebo evidova na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpeèenom pod¾a poiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova v chránenom priestore
zabezpeèenom mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpeèovacími prostriedkami pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
a b).
(9) Utajované skutoènosti stupòa utajenia Vyhradené
a Dôverné mono prijíma, prezera, pride¾ova a evidova v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpeèené, e k utajovaným skutoènostiam nemajú prístup
nepovolané osoby.
(10) Utajované skutoènosti stupòa utajenia Tajné mono
a) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova a tie vytvára, zobrazova, uklada alebo evidova na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpeèenom pod¾a poiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova v chránenom priestore
zabezpeèenom mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpeèovacími prostriedkami pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
a b).
(11) Utajované skutoènosti stupòa utajenia Prísne tajné mono
a) vytvára, zobrazova, prijíma, evidova, vyraïova
alebo inak s nimi manipulova,
b) vytvára, zobrazova alebo evidova na technických
prostriedkoch,
c) uklada na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpeèenom pod¾a poiadaviek
bodu 12.3. prílohy.
(12) Utajované skutoènosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupòa utajenia Vyhradené a Dôverné mono zobrazova, prijíma, evidova alebo inak
s nimi manipulova a tie zobrazova alebo evidova na
technických prostriedkoch v chránenom priestore zabez-
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peèenom mechanickými zábrannými prostriedkami
pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpeèovacími prostriedkami pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) a b).
Takéto utajované skutoènosti mono uklada na
technických prostriedkoch v chránenom priestore
zabezpeèenom pod¾a poiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(13) Utajované skutoènosti postúpené Slovenskej
republike cudzou mocou stupòa utajenia Tajné
a vyieho mono
a) zobrazova, prijíma, evidova alebo inak s nimi
manipulova,
b) zobrazova alebo evidova na technických prostriedkoch,
c) uklada na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpeèenom pod¾a poiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(14) Chránený priestor kategórie Dôverné a vyej
urèený na ukladanie utajovaných skutoèností, v ktorom sú trvalo prítomní zamestnanci, sa zabezpeèuje
mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a § 4
ods. 1 písm. a) a c) a technickými zabezpeèovacími
prostriedkami pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) a d) tak, aby
boli splnené poiadavky bezpeènostného tandardu.
Ak sa spodný okraj okna alebo otvoru takéhoto priestoru nachádza niie ako 5,5 m nad terénom alebo
sa dá k nemu jednoducho preniknú zo strechy,
z bleskozvodu, odkvapovej rúry alebo iného stavebného prvku, terénnej nerovnosti, zo stromu alebo
z inej stavby, okno a otvor sa zabezpeèujú mechanickými zábrannými prostriedkami pod¾a bodu
2.1.3. písm. d) prílohy; toto opatrenie sa nerealizuje,
ak je hranica objektu zabezpeèená bariérou najmenej typu 3 pod¾a bodu 6.1. prílohy.
(15) Utajované skutoènosti listinného charakteru
a nelistinného charakteru, ak ich povaha dovo¾uje
naklada s nimi ako s listinami, nachádzajúce sa
v priestore uvedenom v odsekoch 7, 8, 10 a 13 (ïalej
len priestor) sa zabezpeèia proti neoprávnenej manipulácii poèas doèasnej neprítomnosti oprávnenej
osoby v priestore
a) prijatím opatrení proti neoprávnenej manipulácii,
ak doèasná neprítomnos oprávnenej osoby
v priestore nie je dlhia ako 30 minút, priestor je
pod stálym doh¾adom inej oprávnenej osoby
a vstup do priestoru je zabezpeèený kontrolou
vstupu najmenej typu 2 pod¾a bodu 4.1.3. prílohy; ïalie opatrenia sa urèia na základe zhodnotenia rizík moného ohrozenia utajovaných skutoèností pod¾a § 5 ods. 1 a 2 alebo
b) uzatvorením okien a uzamknutím dverí a iných
otvorov, ak doèasná neprítomnos oprávnenej
osoby v priestore nie je dlhia ako 30 minút, priestor nie je pod doh¾adom inej oprávnenej osoby,
vstup do priestoru je zabezpeèený kontrolou vstupu najmenej typu 2 pod¾a bodu 4.1.3. prílohy
a monitorovaný kamerovou zostavou; ïalie opatrenia sa urèia na základe zhodnotenia rizík moného ohrozenia utajovaných skutoèností pod¾a § 5
ods. 1 a 2, alebo
c) uloením do chráneného priestoru uèeného na
ukladanie utajovaných skutoèností, ak nie sú splnené podmienky urèené v písmene a) alebo b).
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(16) Chránený priestor urèený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutoènosami stupòa utajenia Tajné a vyieho postúpenými Slovenskej republike cudzou
mocou, v ktorom nie sú trvalo prítomní zamestnanci, sa
po skonèení pracovného èasu skontroluje, èi nie sú vo¾ne
prístupné utajované skutoènosti alebo odpad, èi je uzatvorený bezpeènostný úschovný objekt, okná a dvere.
Oprávnenú osobu na výkon kontroly urèí vedúci. O kontrole sa vykoná písomný záznam.
(17) Prepravu a prenos utajovanej písomnosti upravuje osobitný predpis.9).
5. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Ochrana rokovacích miestností
(1) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutoènosti stupòa utajenia Tajné a vyieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpoèúvaniu zabezpeèí pod¾a bodov 9 a 12.3. prílohy.
(2) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutoènosti stupòa utajenia
Tajné a vyieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpoèúvaniu zabezpeèí pod¾a bodov 9 písm. a) a b), 9.1. a 9.2.
prílohy.
(3) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutoènosti stupòa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpoèúvaniu zabezpeèí pod¾a bodov 9 písm. a) a b)
a 9.1. prílohy.
(4) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutoènosti stupòa utajenia
Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu
odpoèúvaniu zabezpeèí na základe vyhodnotenia rizík
moného ohrozenia utajovaných skutoèností..
6. V § 9 ods. 2 sa slovo vycvièené nahrádza slovami
vykolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu.
7. V § 9 ods. 7 sa vypúa písmeno c). Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
8. V § 9 odsek 9 znie:
(9) Objekt a chránený priestor urèený na ukladanie
alebo manipuláciu s utajovanými skutoènosami stupòa
utajenia Dôverné a vyieho vymieòanými medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou musia by chránené fyzickou ochranou pod¾a bodu 5.1. prílohy..
9. V § 10 ods. 1 písmeno k) znie:
k) urèujúce postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súèasou je aj plán na ochranu, evakuáciu
alebo znièenie utajovaných skutoèností spolu s uvedením zodpovedných osôb; ak bezprostredne hrozí vznik
mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia
u nastala, je vedúci oprávnený povoli vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám zabezpeèujúcim alebo vykonávajúcim záchranné akcie; v takých
prípadoch pred vykonaním záchrannej akcie, v jej
priebehu a bezprostredne po jej skonèení musia by
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prijaté opatrenia, ktoré zabránia úniku utajovaných skutoèností..
10. § 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) V pracovnom èase za prítomnosti oprávnenej
osoby môu by niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích
prostriedkov vyradené z èinnosti, prijmú sa vak
opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu ochrany utajovaných skutoèností..
11. V § 11 ods. 1 sa slovo Dôverné nahrádza slovom Tajné.
12. V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) záznamy o overení funkènosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích prostriedkov pouívaných uívate¾mi po
uplynutí doby platnosti certifikátu typu,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
13. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Bezpeènostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné
obsahuje
a) vyhodnotenie rizík pod¾a § 5 ods. 1 a 2,
b) adresu a opis objektu a chráneného priestoru, urèenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky
stien, rozmerov okien, výky okien nad úrovòou
terénu a podobne,
c) urèenie kategórie a triedy chránených priestorov,
ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom èinností, ktoré sa v nich budú vykonáva,
d) pre kadý chránený priestor spracovanú tabu¾ku
bodového ohodnotenia bezpeènostných opatrení
pod¾a bezpeènostného tandardu,
e) zoznam a pecifikáciu mechanických zábranných
prostriedkov a technických zabezpeèovacích
prostriedkov, pravidlá a pokyny na pouívanie
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích prostriedkov, návody na
ich obsluhu a údrbu, plány kontroly, údrby
a overovania funkènosti, záznamy z vykonaných
kontrol; kontrola funkènosti sa vykonáva najmenej raz roène,
f) kópie certifikátov mechanických zábranných
prostriedkov a technických zabezpeèovacích
prostriedkov,
g) záznamy o overení funkènosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích prostriedkov pouívaných uívate¾mi po
uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
h) reimové opatrenia pod¾a § 10 ods. 1 a spôsob
kontroly dodriavania týchto opatrení..
14. V § 11 odsek 10 znie:
(10) Bezpeènostná dokumentácia sa kontroluje
najmenej raz za
a) dva roky pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné,
b) rok pri chránených priestoroch kategórie Tajné
a Prísne tajné..
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15. Doterají text § 12 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Na zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
v prípade
a) úèasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte,
b) medzinárodnej záchrannej alebo humanitárnej akcie,
c) vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu,6)

Èiastka 109

d) èinnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky
v rámci vojenského cvièenia
sa mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpeèovacie prostriedky uvedené v § 4 môu nahradi fyzickou ochranou typu 5 pod¾a bodu 5.1.1. prílohy. Podmienky urèí vedúci v bezpeènostnej
dokumentácii..
16. Príloha vrátane nadpisu znie:

Príloha
k vyhláke è. 336/2004 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÝ TANDARD
FYZICKEJ BEZPEÈNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEÈNOSTI
1. UKLADANIE UTAJOVANÝCH SKUTOÈNOSTÍ
Na ukladanie utajovaných skutoèností sú urèené chránené priestory urèené na vo¾né ukladanie utajovaných skutoèností alebo bezpeènostné úschovné objekty (ïalej len úschovný objekt), ktorými sú mobilné, vstavané a komorové trezory. Úschovné objekty sa hodnotia pod¾a odolnosti proti skrytému a násilnému vniknutiu. Ak je riziko skrytého vniknutia väèie ako riziko násilného vniknutia, mono poui úschovný objekt niieho typu v kombinácii
so zámkom úschovného objektu vyieho typu. Úschovné objekty zabezpeèujú ochranu uloených utajovaných skutoèností odolnosou proti vlámaniu vyjadrenou príslunou bezpeènostnou triedou pod¾a normy.1) Úschovný objekt
sa ukotví, ak hmotnos prázdneho úschovného objektu je do 1 000 kg a úschovný objekt má otvor urèený na ukotvenie.
Ak je úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností kryptografickej povahy, musí by vybavený
dvoma zámkami, prièom jeden zo zámkov musí by mechanický kombinaèný a najmenej trojpolohový.
Ak je úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Tajné a vyieho postúpených Slovenskej republike cudzou mocou, musí by vybavený dvoma zámkami, z ktorých je najmenej jeden mechanický kombinaèný trojpolohový alebo elektrický kombinaèný. Úschovný objekt skontroluje vdy po skonèení pracovného èasu urèená oprávnená osoba.
Ak sa utajované skutoènosti ukladajú v komorovom trezore, musí by komorový trezor vybavený núdzovým osvetlením, zariadením na likvidáciu poiaru a prostriedkami na dovolanie sa pomoci. Vstup do komorového trezoru monitoruje kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu spåòajúca poiadavky uvedené v bode 5.2.2.
O certifikáciu komorového trezoru iada výrobca. Zhoda mechanických vlastností komorového trezoru sa overuje
s technickou dokumentáciou poèas jeho stavby.
Ak sú úschovné objekty vybavené dvoma zámkami, do bodového ohodnotenia sa zaráta len jeden zo zámkov.
1.1. Úschovné objekty
1.1.1. Úschovný objekt  typ 4

SS1 = 4 body

a) úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností vetkých stupòov utajenia za predpokladu, e je
umiestnený v chránenom priestore triedy I alebo II,
b) úschovný objekt spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy II alebo vyej pod¾a normy,1) vybavený najmenej zámkom typu 2 pod¾a bodu 1.2.3.,
c) úschovný objekt typu 4 urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Prísne tajné postúpených
Slovenskej republike cudzou mocou sa vybaví najmenej jedným mechanickým kombinaèným alebo elektrickým
kombinaèným zámkom typu 4 pod¾a bodu 1.2.1.

1

) STN EN 1143-1, STN EN 1143-2 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
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1.1.2. Úschovný objekt  typ 3
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SS1 = 3 body

a) úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností vetkých stupòov utajenia za predpokladu, e je
umiestnený v chránenom priestore,
b) úschovný objekt spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy I pod¾a normy,1) vybavený najmenej zámkom typu 2
pod¾a bodu 1.2.3.

1.1.3. Úschovný objekt  typ 2

SS1 = 2 body

a) úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Tajné alebo niích za predpokladu, e je umiestnený v chránenom priestore,
b) úschovný objekt spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy 0 pod¾a normy,1) vybavený najmenej zámkom typu 2
pod¾a bodu 1.2.3.

1.1.4. Úschovný objekt  typ 1

SS1 = 1 bod

a) úschovný objekt urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Dôverné alebo niieho za predpokladu, e je umiestnený v chránenom priestore,
b) úschovný objekt je najmenej uzamykate¾ná nerozoberate¾ná plechová skriòa vybavená zámkom typu 1 (bod
1.2.4.); jej pecifikácia sa uvedie v bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.

1.2. Zámky úschovných objektov
1.2.1. Zámok úschovného objektu  typ 4

SS2 = 4 body

a) zámok poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sú vyuité
zvlá vyvinuté technológie a nástroje, ktoré sú komerène nedostupné,
b) zámok spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy C pod¾a normy.2)

1.2.2. Zámok úschovného objektu  typ 3

SS2 = 3 body

a) zámok poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sú vyuité
zvlá vyvinuté technológie a nástroje, ktoré sú komerène dostupné,
b) zámok spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy B pod¾a normy.2)

1.2.3. Zámok úschovného objektu  typ 2

SS2 = 2 body

a) zámok poskytuje urèitý stupeò odolnosti proti zruènému naruite¾ovi, ktorý má mininálne prostriedky,
b) zámok spåòajúci poiadavky bezpeènostnej triedy A pod¾a normy.2)

1.2.4. Zámok úschovného objektu  typ 1

SS2 = 1 bod

a) zámok poskytuje odolnos proti neoprávnenému otvoreniu príleitostným páchate¾om,
b) zámok typu 1 mono poui iba na úschovné objekty typu 1.

2

) STN EN 1300 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
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2. OPATRENIA OCHRANY CHRÁNENÉHO PRIESTORU
Na urèenie odolnosti hranice chráneného priestoru je rozhodujúca tá èas hranice chráneného priestoru, ktorá má
najniiu odolnos.
Vstup do komorového trezoru alebo do chráneného priestoru urèeného na vo¾né ukladanie utajovaných skutoèností nesmie by v tej èasti hranice chráneného priestoru, ktorá je súèasou hranice objektu.
Trieda odolnosti uzamykacích systémov mechanických zábranných prostriedkov chráneného priestoru je daná
najniou triedou odolnosti pouitých uzamykacích systémov.
2.1. Chránený priestor
Mechanickými zábrannými prostriedkami sa zabezpeèujú otvory chráneného priestoru, ktorých rozmery presahujú hodnoty uvedené v tejto tabu¾ke:
Tvar otvoru
Obdånik
Elipsa
Kruh

Rozmer
400 mm × 250 mm
400 mm × 300 mm
priemer 350 mm

Otvory aj meních rozmerov, ako sú uvedené v tabu¾ke, sa chránia proti neoprávnenému vniknutiu akéhoko¾vek
pevného materiálu, napr. mriekou, ktorá sa nepovauje za mechanický zábranný prostriedok.
Ak sa spodný okraj okna nachádza niie ako 5,5 m nad terénom alebo mono doò jednoducho nazera z okolitých
objektov alebo terénnych nerovností, okno sa zabezpeèuje prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.
Ak èas hranice chráneného priestoru nie väèia ako 25 % hranice chráneného priestoru, ktorá nie je zároveò hranicou objektu, nespåòa poiadavky uvedené v bodoch 2.1.1. a 2.1.4. v písmenách b), mono túto èas opatri detekèným systémom v rámci elektrickej zabezpeèovacej signalizácie.
Dvere do chráneného priestoru môu by neuzamknuté, ak sa v chránenom priestore nachádzajú oprávnené osoby
a nie je moné vstúpi do chráneného priestoru bez realizácie kontroly vstupu. Pánty na dverách do chráneného priestoru sa umiestòujú z vnútornej strany alebo sú upravené proti neoprávnenému vyveseniu dverí. Dvere do chráneného priestoru musia spåòa poiadavky vyplývajúce z iných veobecne záväzných predpisov.3) Rám a upevnenie rámu
dverí musia by také pevné ako samy dvere. Kontrola vstupu sa vykonáva na kadom vstupe do chráneného priestoru.

2.1.1. Chránený priestor  typ 4

SS3 = 4 body

a) chránený priestor poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi, ktorý pouíva silu a je vybavený výkonnými prenosnými nástrojmi; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeò odolnosti proti skrytému vniknutiu,
b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru zvlá pevnej stavebnej kontrukcie z plných tehál hrúbky najmenej
300 mm alebo z vystueného betónu hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
c) dvere, uzávery a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 4 pod¾a normy,4)
d) okná a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 4 pod¾a normy,4)
e) uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú typu 4 pod¾a bodu 2.2.1.,
f) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknú zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, poiadavky uvedené v písmene d) sa nerealizujú; toto ustanovenie neplatí, ak je chránený priestor urèený na vo¾né ukladanie utajovaných skutoèností,
g) ak je chránený priestor urèený na vo¾né ukladanie utajovaných skutoèností, má ma minimálny poèet okien
a iných otvorov; vetky otvory, ktorých kadý rozmer prierezu presahuje 150 mm, sa zabezpeèujú oce¾ovými mre3

) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi, zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
4
) STN P ENV 1627, STN P ENV 1628, STN P ENV 1629, STN P ENV 1630, STN EN 356 (70 0595), STN 74 7731, STN EN 1303 (16 5191), STN
EN 1906 (16 5192), STN 16 5190, STN 16 5772, STN EN 12320 (16 6240), STN 96 7701, STN 96 7703 alebo úradom schválené skúobné
postupy pre autorizované osoby.
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ami najmenej triedy odolnosti 3 pod¾a normy4) zapustenými do steny, s tyèami priemeru najmenej 20 mm vzdialenými od seba 150 mm.

2.1.2. Chránený priestor  typ 3

SS3 = 3 body

a) chránený priestor poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi, ktorý je vybavený prenosnými nástrojmi;
hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeò odolnosti proti skrytému vniknutiu,
b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru zvlá pevnej stavebnej kontrukcie z plných tehál hrúbky najmenej
150 mm alebo z vystueného betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
c) dvere, uzávery a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 3 pod¾a normy,4)
d) okná a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 3 pod¾a normy,4)
e) ak osobitný predpis vyluèuje pouitie okien alebo mreí uvedených v písmene d), ochrana sa zabezpeèí pouitím
bezpeènostnej fólie certifikovanej úradom a aktívnymi infraèervenými závorami alebo mikrovlnnými závorami,
prípadne inými obdobnými zariadeniami, ktoré sú súèasou elektrického zabezpeèovacieho systému pod¾a bodu
5.2.2.,
f) uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú najmenej typu 3 pod¾a bodu 2.2.2.,
g) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknú zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, poiadavky uvedené v písmenách d) a e) sa nerealizujú.

2.1.3. Chránený priestor  typ 2

SS3 = 2 body

a) chránený priestor poskytuje odolnos proti násilnému prieniku, pri ktorom sa pouije obmedzený rozsah ruèných
nástrojov; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeò odolnosti proti skrytému vniknutiu,
b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru pevnej stavebnej kontrukcie z vystueného betónu hrúbky najmenej 75 mm alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
c) dvere, uzávery a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 2 pod¾a normy,4)
d) okná a vetky ich súèasti alebo mree spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 2 pod¾a normy;4) ak nie je
moné toto opatrenie splni, zasklenia sa chránia bezpeènostnou fóliou certifikovanou úradom alebo aktívnymi
infraèervenými závorami, alebo mikrovlnnými závorami, prípadne inými obdobnými zariadeniami, ktoré sú súèasou elektrického zabezpeèovacieho systému pod¾a bodu 5.2.2.,
e) uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú najmenej typu 2 pod¾a bodu 2.2.3.,
f) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknú zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, poiadavky uvedené v písmene d) sa nerealizujú.

2.1.4. Chránený priestor  typ 1

SS3 = 1 bod

a) chránený priestor mono uzamyka; poskytuje odolnos proti fyzickému násiliu a proti skrytému vniknutiu,
b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru ¾ahkej stavebnej kontrukcie (napríklad z pórobetónu, sadrokartónu, prieèkových tehál, drevotriesky, plastických tvrdených látok, profilového alebo vlnitého plechu alebo z iného
stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami),
c) okná, dvere, uzávery a vetky ich súèasti alebo mree musia poskytnú rovnaký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi ako zostávajúce èasti hranice chráneného priestoru,
d) mechanické zábranné prostriedky, ktoré sú otvárate¾né, osadené uzamykacím systémom najviac typu 3 pod¾a
bodu 2.2.2.,
e) ak je chránený priestor urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Dôverné alebo Tajné, pouije sa uzamykací systém najmenej typu 2 pod¾a bodu 2.2.3.,
f) ak je chránený priestor urèený na ukladanie utajovaných skutoèností stupòa utajenia Tajné, chránený priestor sa
zabezpeèuje certifikovanými technickými prostriedkami elektrického zabezpeèovacieho systému, ktorého spôsob
ochrany zodpovedá najmenej typu 2 pod¾a bodu 5.2.2.,
g) v chránenom priestore sa nemôu uklada utajované skutoènosti stupòa utajenia Prísne tajné.
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2.2. Uzamykacie systémy urèené na uzamykanie chránených priestorov
2.2.1. Uzamykací systém  typ 4

SS4 = 4 body

a) uzamykací systém poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom
sa vyuívajú osobitne vyvinuté nástroje a technológie, ktoré sú komerène nedostupné,
b) uzamykací systém a jeho súèasti spåòajúce poiadavky najmenej triedy odolnosti 4 pod¾a normy.4)

2.2.2. Uzamykací systém  typ 3

SS4 = 3 body

a) uzamykací systém poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom
sa vyuívajú osobitne vyvinuté nástroje a technológie, ktoré sú pre profesionálneho zámoèníka komerène dostupné,
b) uzamykací systém a jeho súèasti spåòajúce poiadavky triedy odolnosti 3 pod¾a normy.4)

2.2.3. Uzamykací systém  typ 2

SS4 = 2 body

a) uzamykací systém poskytuje odolnos proti zruènému naruite¾ovi, ktorý má obmedzený rozsah nástrojov,
b) uzamykací systém a jeho súèasti spåòajúce poiadavky triedy odolnosti 2 pod¾a normy.4)

2.2.4. Uzamykací systém  typ 1

SS4 = 1 bod

a) uzamykací systém mono uzamyka; poskytuje odolnos proti fyzickému násiliu a skrytému vniknutiu,
b) pecifikácia uzamykacieho systému a jeho súèastí sa uvedie v bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti
a objektovej bezpeènosti.

3. OPATRENIA OCHRANY OBJEKTU
Na urèenie odolnosti objektu je rozhodujúca tá èas hranice objektu, ktorá má najniiu odolnos. Ak je hranica
chráneného priestoru totoná s hranicou objektu, na zabezpeèenie objektu platia ustanovenia uvedené v bode 2 a do
bodového ohodnotenia mono zapoèíta len bodové ohodnotenie za chránený priestor.
Na stanovenie bodového ohodnotenia objektu sa hodnotí úroveò zabezpeèenia hranice objektu do výky 5,5 m nad
terénom. V odôvodnených prípadoch (napríklad ak sa chránený priestor nachádza v prenajatých priestoroch) sa pre
potreby bodového ohodnotenia objektu môe urèi hranica objektu nad 5,5 m nad terénom a hodnotí sa úroveò zabezpeèenia celej hranice objektu.
Mechanickými zábrannými prostriedkami pouívanými na ochranu objektu sú uzamykacie systémy, dvere, mree,
bezpeènostné fólie, okná a zasklenia.
Ak nie je zabezpeèená kontrola vstupu do objektu, S3 = 0 bodov.

3.1. Objekt  typ 4

S3 = 5 bodov

a) poskytuje vysoký stupeò odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený zvlá pevnou stavebnou kontrukciou
z vystueného betónu hrúbky najmenej 150 mm alebo z plných tehál hrúbky najmenej 300 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi ako ostatné èasti hranice objektu.
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S3 = 3 body

a) poskytuje zvýený stupeò odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený pevnou stavebnou kontrukciou z vystueného betónu hrúbky najmenej 100 mm alebo z plných tehál hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného
materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi ako ostatné èasti hranice objektu.

3.3. Objekt  typ 2

S3 = 2 body

a) poskytuje základný stupeò odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený stavebnou kontrukciou z vystueného
betónu hrúbky najmenej 75 mm alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami pod¾a normy,4)
b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi ako ostatné èasti hranice objektu.

3.4. Objekt  typ 1

S3 = 1 bod

a) poskytuje minimálny stupeò odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený ¾ahkou stavebnou kontrukciou (napríklad z pórobetónu, prieèkových tehál, drevotriesky, plastických tvrdených látok, profilového alebo vlnitého plechu alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnosami),
b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeò odolnosti proti naruite¾ovi ako ostatné èasti hranice objektu.

4. KONTROLA VSTUPOV, NÁHODNÉ PREHLIADKY A REIM NÁVTEV
4.1. Kontrola vstupu do chráneného priestoru alebo objektu
Kontrola vstupu je realizovaná na vetkých vstupoch do objektu alebo chráneného priestoru tak, aby vstup do
chráneného priestoru bol umonený iba v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) alebo v zmysle § 3 ods. 5 písm. b), alebo v zmysle
§ 3 ods. 7 tejto vyhláky. Kontrola vstupu sa vykonáva elektronicky, elektromechanicky, fyzickou ochranou alebo
vlastnými urèenými zamestnancami. Spôsob zabezpeèenia kontroly vstupu musí by uvedený v bezpeènostnej dokumentácii. Do výpoètu celkového bodového ohodnotenia sa kontrola vstupu zaratúva len raz.
Kontrola vstupu do chráneného priestoru kategórie Tajné alebo vyej musí spåòa najmenej poiadavky uvedené
v èasti 4.1.3.
Ak je kontrola vstupu realizovaná na základe vstupných preukazov, preukazy obsahujú
a) poradové èíslo alebo iné identifikaèné èíslo,
b) fotografiu,
c) identifikáciu pod¾a úrovne osvedèenia a úrovne prístupu, napr. farebným rozlíením a pod.
Trvalé vstupné preukazy (identifikaèné prvky) umoòujúce vstup do chráneného priestoru bez sprevádzania sa vydávajú osobám, ktoré
a) majú primeranú bezpeènostnú previerku,
b) spåòajú podmienku vstupu na základe potreby oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh.
Vstupné preukazy sa nosia stále a vidite¾ne tak, aby sa dali osoby rozozna a identifikova, ak vedúci nerozhodne
inak. Straty vstupných preukazov sa hlásia poverenému bezpeènostnému zamestnancovi organizácie bezodkladne,
aby sa mohli prija potrebné opatrenia. Vstupné preukazy by sa mali pravidelne meni kadých 5 rokov alebo ak straty vydaných vstupných preukazov sú viac ako 5 %.
Osoba vykonávajúca upratovanie a osoba zabezpeèujúca údrbu nesmie vstupova do chráneného priestoru bez
sprievodu. Do chráneného priestoru triedy II môe by tejto osobe povolený vstup bez sprievodu iba v prípade, ak má
primeranú bezpeènostnú previerku a sú prijaté predbené opatrenia proti nahliadnutiu, vypoèutiu a skrytému odpoèúvaniu aj pri nevedomom vstupe tejto osoby do chráneného priestoru. Osobu zabezpeèujúcu údrbu a opravu technických prostriedkov a prostriedkov ifrovej ochrany v chránenom priestore musí sprevádza a kontrolova oprávnená a odborne spôsobilá osoba urèená vedúcim.
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SS6 = 4 body

a) kontrole vstupu zodpovedá automatický elektrický systém kontroly vstupu vyadujúci minimálny doh¾ad,
b) elektrický systém kontroly vstupu v kombinácii s priradeným jednoznaèným personálnym identifikaèným èíslom
(PIN) alebo biometrickým identifikaèným systémom spåòajúci poiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 3
pod¾a normy,5)
c) výstupný signál vyvedený na stanovite stáleho výkonu stránej sluby alebo vedúcemu, prípadne ním urèenej
osobe,
d) kontrola vstupu doplnená prístupovou bariérou fyzicky zabraòujúcou neoprávnenému vstupu (celoplonou); bariéra má znemoni opakovaný prístup a zabezpeèi reim jedna transakcia  prechod jednej osoby.

4.1.2. Kontrola vstupu  typ 3

SS6 = 3 body

a) elektrický systém kontroly vstupu v kombinácii s priradeným jednoznaèným personálnym identifikaèným èíslom
(PIN) alebo biometrickým identifikaèným systémom spåòajúci poiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 3
pod¾a normy,5)
b) kontrola vstupu doplnená primeranou bariérou s doh¾adom.

4.1.3. Kontrola vstupu  typ 2

SS6 = 2 body

a) kontrola vstupu na základe oprávnenia na vstup pod¾a jednoznaèných identifikaèných vstupných preukazov s fotografiou zabezpeèovaná prostredníctvom osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu alebo
b) elektrický systém kontroly vstupu spåòajúci poiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 2 pod¾a normy,5)
alebo
c) kontrola vstupu zabezpeèovaná cez uzamykate¾né dvere trvalo slúiacimi oprávnenými osobami s vyuitím kamerového systému alebo videovrátnika.

4.1.4. Kontrola vstupu  typ 1

SS6 = 1 bod

a) kontrola vstupu tvorená uzamykate¾nými dverami umoòujúca prístup pomocou prideleného k¾úèa, kódového
nastavenia alebo iného systému vydaného urèeným osobám,
b) kontrolu vstupu mono poui len na vstupoch do chráneného priestoru kategórie Dôverné alebo niej.

4.2. Náhodné prehliadky
4.2.1. Náhodné prehliadky realizované

SS12 = 1 bod

Sú realizované náhodné vstupné a výstupné prehliadky urèené ako preventívny prvok proti neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutoènosami.

4.2.2. Náhodné prehliadky nerealizované

SS12 = 0 bodov

4.3. Reim návtev
4.3.1. Návtevy sprevádzané

SS7 = 2 body

a) návtevy sú sprevádzané poèas celého pobytu v objekte a chránenom priestore,
5

) STN EN 50133-1, STN EN 50133-2-1, STN EN 50133-7 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
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b) ak návteva navtívi viacej chránených priestorov v objekte, odovzdáva sa ïalej sprevádzajúcej osobe vrátane
sprievodného dokumentu (priepustky a pod.),
c) vedie sa evidencia údajov o návtevách obsahujúca identifikaèné údaje návtev (meno, priezvisko, titul a èíslo obèianskeho preukazu alebo èíslo sluobného preukazu, alebo èíslo cestovného dokladu) a èasové údaje o návteve;
pravidlá sa stanovia v bezpeènostnej dokumentácii.

4.3.2. Návtevy nesprevádzané, oznaèené

SS7 = 1 bod

a) návtevy bez sprevádzania sa povo¾ujú v objekte v prípade, ak nevstupujú do chráneného priestoru,
b) návteva musí by vidite¾ne oznaèená poèas celého pobytu v objekte,
c) vedie sa evidencia údajov o návtevách obsahujúca identifikaèné údaje návtev (meno, priezvisko, titul a èíslo obèianskeho preukazu alebo èíslo sluobného preukazu, alebo èíslo cestovného dokladu) a èasové údaje o návteve;
pravidlá sa stanovia v bezpeènostnej dokumentácii.

4.3.3. Návtevy nesprevádzané

SS7 = 0 bodov

a) návtevy bez sprevádzania sa povo¾ujú v objekte v prípade, ak nevstupujú do chráneného priestoru,
b) vedie sa evidencia údajov o návtevách (meno, priezvisko, titul a èíslo obèianskeho preukazu alebo èíslo sluobného preukazu, alebo èíslo cestovného dokladu); pravidlá sa stanovia v bezpeènostnej dokumentácii.

5. FYZICKÁ OCHRANA A ELEKTRICKÝ ZABEZPEÈOVACÍ SYSTÉM
5.1. Fyzická ochrana
5.1.1. Fyzická ochrana  typ 5

SS8 = 5 bodov

a) fyzická ochrana sa vykonáva prísluníkmi ozbrojených bezpeènostných zborov alebo prísluníkmi ozbrojených
zborov, alebo prísluníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b) fyzická ochrana sa vykonáva obchôdzkami vnútri objektu; prvá obchôdzka sa vykonáva bezprostredne po skonèení pracovného èasu, prièom sa skontroluje uzatvorenie okien a dverí a zároveò sa identifikuje personál pracujúci
v chránenom priestore po skonèení pracovného èasu,
c) na stanoviti stáleho výkonu sluby fyzickej ochrany sa zabezpeèí nepretritá prítomnos najmenej jedného èlena
fyzickej ochrany.

5.1.2. Fyzická ochrana  typ 4

SS8 = 4 body

a) fyzická ochrana sa vykonáva prísluníkmi ozbrojených bezpeènostných zborov alebo prísluníkmi ozbrojených
zborov, alebo prísluníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, alebo trvalo prítomnými ozbrojenými vlastnými
zamestnancami,
b) fyzická ochrana osobami sa vykonáva obchôdzkami vnútri objektu,
c) na stanoviti stáleho výkonu sluby fyzickej ochrany sa zabezpeèí nepretritá prítomnos najmenej jedného èlena
fyzickej ochrany.

5.1.3. Fyzická ochrana  typ 3

SS8 = 3 body

a) fyzická ochrana sa vykonáva obchôdzkami zvonku objektu,
b) na stanoviti stáleho výkonu sluby fyzickej ochrany sa zabezpeèí nepretritá prítomnos najmenej jedného èlena
fyzickej ochrany.
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SS8 = 2 body

a) fyzická ochrana nevyaduje obchôdzky, vykonáva sa spôsobom miestnej ochrany s vyuitím nepretrite prítomných osôb,
b) v prípade potreby sa privolá pomoc osobami zabezpeèujúcimi fyzickú ochranu, napríklad sa privolá pomoc prísluníkov ozbrojených zloiek, zamestnancov súkromných bezpeènostných sluieb alebo vykolených zamestnancov prevádzkovate¾a objektu.

5.1.5. Fyzická ochrana  typ 1

SS8 = 1 bod

Fyzická ochrana je zabezpeèená kontrolou hranice objektu predovetkým mimo normálneho pracovného èasu,
v noci a poèas dní pracovného vo¾na a pracovného pokoja.
5.2. Elektrický zabezpeèovací systém
5.2.1. Technická úroveò prostriedkov EZS
Technická úroveò prostriedkov EZS je daná najniím typom pouitých technických prostriedkov EZS.
5.2.1.1. Technická úroveò prostriedkov EZS  typ 4

SS91 = 4 body

Prvky EZS spåòajúce poiadavky pre stupeò zabezpeèenia 4 vysoké riziko pod¾a normy.6)

5.2.1.2. Technická úroveò prostriedkov EZS  typ 3

SS91 = 3 body

Prvky EZS spåòajúce poiadavky pre stupeò zabezpeèenia 3 stredné a vysoké riziko pod¾a normy.6)

5.2.1.3. Technická úroveò prostriedkov EZS  typ 2

SS91 = 2 body

Prvky EZS spåòajúce poiadavky pre stupeò zabezpeèenia 2 nízke a stredné riziko pod¾a normy.6)

5.2.1.4. Technická úroveò prostriedkov EZS  typ 1

SS91 = 1 bod

Prvky EZS spåòajúce poiadavky pre stupeò zabezpeèenia 1 nízke riziko pod¾a normy.6)
5.2.2. Spôsob ochrany prostriedkami EZS
Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (ïalej len kamerová zostava) pouitá na ochranu objektu alebo chráneného priestoru musí spåòa poiadavky normy.7) Výstupný televízny signál kamerovej zostavy je
vyvedený na stanovite stáleho výkonu sluby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním urèenej osobe a zaznamenáva sa a archivuje najmenej pä kalendárnych dní.
Komponenty prostriedkov kamerovej zostavy podliehajúce certifikácii sú
a) kamery,
b) riadiace jednotky,
c) výstupné jednotky (monitory).

6

) STN EN 50131-1, STN EN 50131-1 Zmena Z1, STN EN 50131-6, STN 33 4590-1, STN 33 4590-2, STN 33 4590-3, STN 33 4590-4, STN 33
4590-5, STN 33 4590-6, STN 33 4590-7, STN 33 4590-8 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
7
) STN EN 50132-2-1, STN EN 50132-4-1, STN EN 50132-5, STN EN 50132-7 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované
osoby.
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Kamerová zostava monitorujúca vstup do chránených priestorov slúi ako podporné opatrenie a intaluje sa na
úèely identifikácie osôb pod¾a normy.7)
Ovládanie EZS v chránenom priestore musí by nezávislé od ovládania systému v ostatných chránených priestoroch alebo iných priestoroch. Výstupný poplachový signál EZS je vyvedený na stanovite stáleho výkonu sluby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním urèenej osobe. Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo vedúci, prípadne ním urèená osoba musia ma monos privolania zásahovej jednotky, prièom odporúèaný reakèný èas pre
zásahovú jednotku je do piatich minút. Reakèný èas zásahovej jednotky pre chránené priestory kategórie Tajné alebo
vyej sa preveruje najmenej raz roène.

5.2.2.1. EZS  typ 4

SS92 = 4 body

a) EZS zabezpeèujúci priestorovú a plnú pláovú ochranu chráneného priestoru, prièom plná pláová ochrana sa
realizuje detekciou otvorenia okien, dverí, uzáverov otvorov chráneného priestoru a detekciou detrukcie sklenej
výplne mechanických zábranných prostriedkov,
b) tiesòový systém splòujúci poiadavky normy,8)
c) predmetová ochrana úschovných objektov,
d) intalovaná kamerová zostava monitorujúca vstup do chráneného priestoru, prièom systém EZS a kamerová zostava majú by od seba navzájom funkène nezávislé,
e) ak je v chránenom priestore trvalo prítomná oprávnená osoba a je naintalovaný tiesòový systém v zmysle písmena b), bodové ohodnotenie SS9 = 4 body.
5.2.2.2. EZS  typ 3

SS92 = 3 body

a) EZS zabezpeèujúci priestorovú a plnú pláovú ochranu chráneného priestoru, prièom plná pláová ochrana sa
realizuje detekciou otvorenia okien, dverí, uzáverov otvorov chráneného priestoru a detekciou detrukcie sklenej
výplne mechanických zábranných prostriedkov,
b) tiesòový systém splòujúci poiadavky normy.8)

5.2.2.3. EZS  typ 2

SS92 = 2 body

a) EZS zabezpeèujúci priestorovú ochranu chráneného priestoru a pláovú ochranu realizovanú formou zabezpeèenia okien, dverí a uzáverov otvorov chráneného priestoru,
b) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza nad úrovòou 5,5 m od terénu a nedá sa k nemu jednoducho preniknú zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr alebo iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, stromov alebo z iných stavieb, nepoaduje sa priestorová ochrana alebo pláová ochrana uvedená v písmene a).

5.2.2.4. EZS  typ 1

SS92 = 1 bod

a) EZS zabezpeèujúci priestorovú ochranu chráneného priestoru,
b) výstupný poplachový signál EZS môe by vyvedený aj prostredníctvom akustického hlásièa tak, aby bola signalizácia pozorovate¾ná z verejne prístupných miest.

6. OPATRENIA VONKAJEJ OCHRANY
Vonkajia ochrana objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu hranice objektu, vstupov do
objektu, núdzových východov z objektu a uzáverov otvorov.
6.1. Bariéry
Bariéry po celom obvode hranice objektu slúia na zamedzenie vo¾ného prístupu k objektu.
8

) STN EN 50134-1 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
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SS10 = 5 bodov

a) najmenia celková výka bariéry 2 500 mm,
b) horná èas bariéry opatrená obojstrannými ikmými vzperami vyènievajúcimi obojstranne pod uhlom 45o s dåkou
najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oce¾ovými hrotmi po celej dåke,
c) bariéra doplnená zábranou proti podhrabaniu,
d) bariéra doplnená perimetrickým detekèným systémom a kamerovou zostavou,
e) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný 25-metrový kontrolovate¾ný priestor.

6.1.2. Bariéra  typ 4

SS10 = 4 body

a) najmenia celková výka bariéry 2 500 mm,
b) horná èas bariéry opatrená obojstrannými ikmými vzperami vyènievajúcimi obojstranne pod uhlom 45o s dåkou
najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oce¾ovými hrotmi po celej dåke,
c) bariéra doplnená zábranou proti podhrabaniu,
d) bariéra doplnená perimetrickým detekèným systémom alebo kamerovou zostavou,
e) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný 25-metrový kontrolovate¾ný priestor.

6.1.3. Bariéra  typ 3

SS10 = 3 body

a) najmenia celková výka bariéry 2 150 mm, horná a spodná èas bariéry zabezpeèujúca ochranu proti prekonaniu
prelezením alebo podlezením,
b) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný kontrolovate¾ný priestor,
c) bariéra doplnená perimetrickým detekèným systémom alebo kamerovou zostavou.

6.1.4. Bariéra  typ 2

SS10 = 2 body

a) najmenia celková výka bariéry 1 800 mm vytvárajúca prekáku proti pokusu o prekonanie prelezením a proti
prieniku prielomom,
b) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný kontrolovate¾ný priestor.

6.1.5. Bariéra  typ 1

SS10 = 1 bod

Ostatné typy bariér, napríklad vonkají plá budovy. Ak je bariéra po celom obvode totoná s hranicou objektu,
SS10 = 0 bodov.
6.2. Kontrola vstupu na vstupoch bariéry
6.2.1. Kontrola vstupu realizovaná na vetkých vstupoch

SS11 = 1

Kontrola vstupu na vstupoch bariéry realizovaná pod¾a bodu 4.1. Spôsob zabezpeèenia kontroly vstupu sa uvedie
v bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.

6.2.2. Kontrola vstupu nerealizovaná na vetkých vstupoch

SS11 = 0

6.3. Perimetrický detekèný systém
Perimetrický detekèný systém je pouitý na zvýenie úrovne vonkajej ochrany a môe by naintalovaný skryte
alebo vidite¾ne ako prvok s odradzujúcim úèinkom.
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SS13 = 1 bod

Výstupný signál z perimetrického detekèného systému je vyvedený na stanovite stáleho výkonu sluby fyzickej
ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním urèenej osobe. Pretoe perimetrický detekèný systém je náchylný k faloným
poplachovým stavom, odporúèa sa doplni ho o ïalí kontrolný systém, napr. o kamerovú zostavu, ktorého bodové
ohodnotenie sa zaráta zvlá.

6.3.2. Perimetrický detekèný systém nerealizovaný

SS13 = 0 bodov

6.4. Bezpeènostné osvetlenie
6.4.1. Bezpeènostné osvetlenie realizované

SS14 = 1 bod

Bezpeènostné osvetlenie je intalované ako podpora vonkajej ochrany s odradzujúcim úèinkom proti potenciálnemu naruite¾ovi.

6.4.2. Bezpeènostné osvetlenie nerealizované

SS14 = 0 bodov

6.5. Kamerová zostava
6.5.1. Kamerová zostava realizovaná

SS15 = 1 bod

Kamerová zostava spåòajúca poiadavky uvedené v bode 5.2.2. Kamerová zostava je intalovaná na úèely rozpoznávania alebo detekcie osôb pod¾a normy.7) Ak je kamerová zostava pouitá na vonkajiu ochranu hranice objektu
a hranica objektu nie je totoná s hranicou chráneného priestoru, nepodlieha certifikácii.

6.5.2. Kamerová zostava nerealizovaná

SS15 = 0 bodov

7. ZARIADENIA NA DETEKCIU LÁTOK A PREDMETOV
a) zariadenia na detekciu látok a predmetov slúiace na detekciu kovov sa umiestòujú v miestach vstupu do objektu
alebo chráneného priestoru; zabezpeèujú rozlíenie kovových predmetov a detekovanie tých kovových predmetov,
ktorých vnáanie do chránených priestorov je zakázané,
b) detektory sa umiestòujú tak, aby boli pod priamym doh¾adom poverených osôb,
c) detektory musia spåòa podmienky úradom schválených skúobných postupov pre autorizované osoby.

8. ZARIADENIA FYZICKÉHO NIÈENIA NOSIÈOV INFORMÁCIÍ
Na fyzické nièenie magnetických nosièov informácií, ako sú diskety, kompaktné disky, magnetické pásky, pamäové èipy a pevné disky sa pouívajú certifikované zariadenia urèené výrobcom výhradne na nièenie uvedených nosièov
údajov.
8.1. Zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií  typ 4

bez bodového ohodnotenia

Strana 1922

Zbierka zákonov è. 315/2006

Èiastka 109

a) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií urèené na nièenie nosièov utajovaných informácií vetkých stupòov utajenia,
b) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií spåòajúce poiadavky stupòa bezpeènosti 5 pod¾a normy,9)
c) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií urèené na nièenie nosièov utajovaných informácií vetkých stupòov utajenia postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

8.2. Zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií  typ 3

bez bodového ohodnotenia

a) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií urèené na nièenie nosièov utajovaných informácií stupòa Tajné
alebo niieho,
b) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií spåòajúce poiadavky stupòa bezpeènosti 4 pod¾a normy,9)
c) zariadením fyzického nièenia nosièov informácií mono nièi magnetické nosièe informácií, ako sú diskety, kompaktné disky a podobné médiá vetkých stupòov utajenia,
d) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií mono poui na nièenie nosièov utajovaných informácií vetkých
stupòov utajenia postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

8.3. Zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií  typ 2

bez bodového ohodnotenia

a) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií urèené na nièenie nosièov utajovaných informácií stupòa Dôverné
alebo niieho,
b) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií spåòajúce poiadavky stupòa bezpeènosti 3 pod¾a normy,9)
c) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií nemono poui na nièenie nosièov utajovaných informácií postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

8.4. Zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií  typ 1

bez bodového ohodnotenia

a) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií urèené na nièenie nosièov utajovaných informácií stupòa Vyhradené,
b) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií spåòajúce poiadavky stupòa bezpeènosti 2 pod¾a normy,9)
c) zariadenie fyzického nièenia nosièov informácií nemono poui na nièenie nosièov utajovaných informácií postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

9. OCHRANA ROKOVACÍCH MIESTNOSTÍ PROTI ODPOÈÚVANIU UTAJOVANÝCH SKUTOÈNOSTÍ
Pasívnym odpoèúvaním utajovaných skutoèností je únik utajovaných informácií priamym odpoèúvaním a priamym pozorovaním cez plá alebo technické otvory pláa rokovacej miestnosti. Aktívnym odpoèúvaním utajovaných
skutoèností je únik utajovaných informácií prostredníctvom implantovaných zariadení.
Rokovacia miestnos, v ktorej sa prerokúvajú utajované skutoènosti, sa
a) vybavuje minimálnym mnostvom zariadení a nábytku, ktoré sa evidujú (vrátane typu a sériového alebo inventárneho èísla),
b) zabezpeèí tak, e sa z nej vylúèia vetky technické, záznamové a komunikaèné prostriedky (telefóny, faxy, televízory, rádiá, videorekordéry, poèítaèe, monitory a pod.), ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prácu s utajovanými
skutoènosami; pri prostriedkoch nevyhnutne potrebných na zabezpeèenie èinnosti musia by vykonané opatrenia na zabránenie neoprávnenej manipulácie s nimi,
c) zabezpeèí tak, e sa v nej nenachádzajú zásuvky umoòujúce pripojenie do komunikaèných alebo do informaèných systémov.
9.1. Reimové opatrenia
Reimovými opatreniami sa zabezpeèí, aby do rokovacej miestnosti bez sprievodu vstupovali len oprávnené osoby.
Vetky ostatné osoby, ako aj osoba vykonávajúca upratovanie a osoba zabezpeèujúca údrbu musia by sprevádzané
9

) STN 369510-1 alebo úradom schválené skúobné postupy pre autorizované osoby.
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poèas celého pobytu v rokovacej miestnosti. Vedúcim urèená oprávnená osoba bude zodpovedná za prípravu, realizáciu rokovania a za dodranie reimových opatrení.
Reimové opatrenia stanovia
a) jasné vymedzenie hranice rokovacej miestnosti,
b) spôsob a podmienky vstupu a pohybu osôb,
c) spôsob zabezpeèenia kontroly a identifikácie vstupujúcich osôb a spôsob evidencie a archivácie údajov o osobách
zúèastnených na rokovaní,
d) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti poèas rokovania a pri preruení rokovania,
e) spôsob a podmienky ochrany utajovaných skutoèností poèas prestávok v rokovaní,
f) opatrenia proti pozorovaniu a odpoèúvaniu,
g) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti po skonèení rokovania; v èase, keï v nej neprebieha rokovanie,
musí by uzamknutá a kontrolovaná,
h) spôsob a podmienky uzamykania a ochrany priestoru,
i) ïalie podmienky ochrany rokovacej miestnosti.
9.2. Technické bezpeènostné prehliadky
Technickými bezpeènostnými prehliadkami sa overuje, èi miestnosti, ako aj nábytok a zariadenie miestností neobsahujú implantované odpoèúvacie zariadenia. Technické bezpeènostné prehliadky sa vykonávajú v pravidelných intervaloch (najmenej raz roène) a po kadej rekontrukcii miestnosti, po neoprávnenom vstupe alebo podozrení neoprávneného vstupu, po vstupe osoby vykonávajúcej údrbu, pokia¾ nejde o vlastnú preverenú osobu. Osoba
vykonávajúca technickú bezpeènostnú prehliadku musí by primerane preverená. O priebehu technickej bezpeènostnej prehliadky sa vypracuje správa obsahujúca výsledky meraní a výsledok technickej bezpeènostnej prehliadky; správa sa prikladá k bezpeènostnej dokumentácii fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.
9.3. Ïalie opatrenia
Rokovacia miestnos, v ktorej sa prerokúvajú utajované skutoènosti, musí by vybavená
a) akustickým generátorom umu,
b) menièmi umiestnenými na stavebných prvkoch priestoru, napr. piezoelektrickými menièmi umiestnenými na mechanických zábranných prostriedkoch urèených v § 4 ods. 1 písm. f) a g) tejto vyhláky, elektroakustickými menièmi a pod.

10. FYZICKÁ BEZPEÈNOS A OBJEKTOVÁ BEZPEÈNOS OBJEKTOV A CHRÁNENÝCH PRIESTOROV,
V KTORÝCH SA NACHÁDZAJÚ TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A PROSTRIEDKY A SYSTÉMY IFROVEJ
OCHRANY INFORMÁCIÍ
Priestor, v ktorom sa nachádzajú riadiace prvky komunikaèných a informaèných systémov technických
prostriedkov10) (servery, riadiace prvky poèítaèovej siete, riadiace komunikaèné prvky) a distribuèné prvky systémov
ifrovej ochrany informácií pod¾a osobitného predpisu11) (centrum evidencie, manipulácie a distribúcie ifrových materiálov), urèený na manipuláciu s utajovanými skutoènosami stupòa utajenia Tajné a vyieho postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou sa
a) urèuje ako chránený priestor triedy I pod¾a § 3 ods. 4 tejto vyhláky,
b) skontroluje po skonèení pracovného èasu urèeným zamestnancom,
c) vybavuje elektrickou poiarnou signalizáciou, elektrickým zabezpeèovacím systémom, kontrolou vstupu, zariadeniami na meranie teploty a vlhkosti vzduchu, záloným napájacím zdrojom a detektormi zaplavenia.
Vetky kódové nastavenia mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpeèovacích prostriedkov
sa menia najmenej kadých es mesiacov.
Ak sú uloené informácie ifrované a je realizovaná identifikácia a autentizácia uívate¾a, tieto opatrenia sa povaujú za ekvivalent úschovného objektu spolu so zámkom úschovného objektu.
Priestory na umiestnenie technických prostriedkov a prostriedkov ifrovej ochrany informácií sa zabezpeèujú proti
úniku utajovaných skutoèností neiaducim elektromagnetickým vyarovaním pod¾a osobitných predpisov.12)

10
11
12

) Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 339/2004 Z. z. o bezpeènosti technických prostriedkov.
) Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ifrovej ochrane informácií.
) § 70 ods. 1 písm. c) bod 15 zákona è. 215/2004 Z. z.
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11. BODOVÉ OHODNOTENIE PRVKOV FYZICKEJ BEZPEÈNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEÈNOSTI

11.1. Ukladanie utajovaných skutoèností
Úschovné objekty (bod 1.1.)
Klasifikácia úschovných objektov
Typ
Typ
Typ
Typ

Bodové ohodnotenie SS1

4
3
2
1

4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Zámky úschovných objektov (bod 1.2.)
Klasifikácia zámkov
úschovných objektov
Typ 4
Typ 3
Typ 2
Typ 1

Bodové ohodnotenie SS2
4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Celkové hodnotenie úschovného objektu a jeho zámku: S1 = SS1 × SS2

11.2. Opatrenia ochrany chráneného priestoru
Chránený priestor (bod 2.1.)
Klasifikácia chráneného priestoru
Typ
Typ
Typ
Typ

4
3
2
1

Bodové ohodnotenie SS3
4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Uzamykacie systémy urèené na uzamykanie chránených priestorov (bod 2.2.)
Klasifikácia uzamykacích systémov
Typ 4
Typ 3
Typ 2
Typ 1

Bodové ohodnotenie SS4
4
3
2
1

body
body
body
bod

Celkové hodnotenie ochrany chráneného priestoru: S2 = SS3 + SS4

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Èiastka 109

Zbierka zákonov è. 315/2006

Strana 1925

11.3. Opatrenia ochrany objektu
Objekt (bod 3)
Klasifikácia objektu
Typ
Typ
Typ
Typ

Bodové ohodnotenie S3

4
3
2
1

5
3
2
1

bodov
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Celkové hodnotenie objektu: S3 = 5, 3, 2 alebo 1

11.4. Kontrola vstupov a reim návtev
Kontrola vstupov do chráneného priestoru alebo objektu (bod 4.1.)
Klasifikácia zabezpeèenia vstupov
do objektu a chráneného priestoru
Typ 4
Typ 3
Typ 2
Typ 1

Bodové ohodnotenie SS6
4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Reim návtev v objekte (bod 4.3.)
Klasifikácia reimu návtev

Bodové ohodnotenie SS7

Bezpeènostné tandardy

2 body
1 bod
0 bodov

Bod 4.3.1.
Bod 4.3.2.
Bod 4.3.3.

Návtevy sprevádzané
Návtevy nesprevádzané, oznaèené
Návtevy nesprevádzané

Celkové hodnotenie kontroly vstupov a reimu návtev: S4 = SS6 + SS7

11.5. Fyzická ochrana a elektrický zabezpeèovací systém
Fyzická ochrana (bod 5.1.)
Klasifikácia fyzickej ochrany
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ

5
4
3
2
1

Elektrický zabezpeèovací systém (bod 5.2.)

Bodové ohodnotenie SS8
5
4
3
2
1

bodov
body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
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Technická úroveò prostriedkov EZS (bod 5.2.1.)
Klasifikácia technickej úrovne
prostriedkov EZS
Typ 4
Typ 3
Typ 2
Typ 1

Bodové ohodnotenie SS91
4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.

Spôsob ochrany prostriedkami EZS (bod 5.2.2.)
Klasifikácia spôsobu ochrany
prostriedkami EZS
Typ 4
Typ 3
Typ 2
Typ 1

Bodové ohodnotenie SS92
4
3
2
1

body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod

5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.
5.2.2.4.

SS9 = (SS91 + SS92) × K/2,
kde K je intalaèný koeficient, ktorý sa stanoví takto:
K = SS92 / CHP,
kde CHP je bodová hodnota daná kategóriou chráneného priestoru takto:
Kategória chráneného priestoru
Prísne tajné
Tajné
Dôverné
Vyhradené

Bodová hodnota CHP
4 body
3 body
2 body
1 bod

Medzivýsledok SS9 sa zaokrúh¾uje na celé èíslo. Najvyia hodnota, ktorú môe SS9 nadobudnú, je 4 body.
Celkové hodnotenie fyzickej ochrany a elektrického zabezpeèovacieho systému: S5 = SS8 + SS9

11.6. Opatrenia vonkajej ochrany
Bariéry (bod 6.1.)
Klasifikácia bariér
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ

5
4
3
2
1

Bodové ohodnotenie SS10
5
4
3
2
1

bodov
body
body
body
bod

Bezpeènostné tandardy
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Kontrola vstupu v prístupových bodoch bariéry (bod 6.2.)
Klasifikácia kontroly vstupu
v prístupových bodoch bariéry
Realizovaná
Nerealizovaná

Ohodnotenie SS11

Bezpeènostné tandardy

1
0

Bod 6.2.1.
Bod 6.2.2.
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Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.)
Klasifikácia náhodných prehliadok

Bodové ohodnotenie SS12

Bezpeènostné tandardy

Vykonávané
Nevykonávané

1 bod
0 bodov

Bod 4.2.1.
Bod 4.2.2.

Bodové ohodnotenie SS13

Bezpeènostné tandardy

Perimetrický detekèný systém (bod 6.3.)
Klasifikácia perimetrického
detekèného systému
Realizovaný
Nerealizovaný

1 bod
0 bodov

Bod 6.3.1.
Bod 6.3.2.

Bezpeènostné osvetlenie (bod 6.4.)
Klasifikácia
bezpeènostného osvetlenia
Realizované
Nerealizované

Bodové ohodnotenie SS14

Bezpeènostné tandardy

1 bod
0 bodov

Bod 6.4.1.
Bod 6.4.2.

Kamerová zostava (bod 6.5.)
Klasifikácia kamerovej zostavy

Bodové ohodnotenie SS15

Realizovaná
Nerealizovaná

Bezpeènostné tandardy

1 bod
0 bodov

Bod 6.5.1.
Bod 6.5.2.

Celkové hodnotenie opatrení vonkajej ochrany: S6 = (SS10 × SS11) + SS12 + SS13 + SS14 + SS15

12. MINIMÁLNE POADOVANÉ HODNOTY OHODNOTENIA OPATRENÍ FYZICKEJ BEZPEÈNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEÈNOSTI
12.1. Minimálne poadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti
priestorov urèených na ukladanie utajovaných skutoèností

Priestor urèený na ukladanie utajovaných
skutoèností kategórie PT

Malá
10

Miera rizika
Stredná
11

Ve¾ká
13

Povinné: (S4) + (S5)*

6

7

7

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S1 a S5)

5

6

6

21

24

26

Povinné: (S1) + (S2) + (S3)

Celkový výsledok
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Priestor urèený na ukladanie utajovaných
skutoèností kategórie T
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Malá
8

Miera rizika
Stredná
9

Ve¾ká
10

Povinné: (S4) + (S5)**

4

5

5

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S1 a S5)

5

6

6

17

20

21

Povinné: (S1) + (S2) + (S3)

Celkový výsledok

Priestor urèený na ukladanie utajovaných
skutoèností kategórie D

Malá
7

Miera rizika
Stredná
8

Ve¾ká
10

Povinné: (S4) + (S5)

3

4

4

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S1 a S5)

2

4

3

12

16

17

Povinné: (S1) + (S2) + (S3)

Celkový výsledok

Priestor urèený na ukladanie utajovaných
skutoèností kategórie V

Malá
3

Miera rizika
Stredná
3

Ve¾ká
3

Nepovinné: (S4 + S5 + S6 a zvýenie opatrení S1 a S3)

0

1

2

Celkový výsledok

3

4

5

Povinné: (S1) + (S2) + (S3)

Poznámky:

* hodnota S5 musí dosiahnu aspoò 4 body,
** hodnota S5 musí dosiahnu aspoò 3 body,
 len jedna z hodnôt S1, S2 alebo S3 sa môe rovna nule; ak S1 = 0 bodov, potom musí by chránený priestor urèený na vo¾né ukladanie
utajovaných skutoèností a zabezpeèený pod¾a bodu 2.1.1.

12.2. Minimálne poadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti
priestorov urèených na ukladanie utajovaných skutoèností postúpených Slovenskej republike cudzou
mocou

Bezpeènostné opatrenia

Bodové ohodnotenie opatrení
pre jednotlivé stupne utajovaných skutoèností
PT
T
D

Povinné: (S1) + (S2) + (S3)

22

11

10

Povinné: (S4) + (S5)

7*

5**

4

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S1 a S5)

6

6

3

35

22

17

Celkový výsledok
Poznámky:

* kadá z hodnôt SS8 a SS9 musí dosiahnu aspoò 2 body a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhláky,
** kadá z hodnôt SS8 a SS9 musí dosiahnu aspoò 1 bod a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhláky,
 len jedna z hodnôt S1, S2 alebo S3 sa môe rovna nule; ak S1 = 0 bodov, potom musí by chránený priestor urèený na vo¾né ukladanie
utajovaných skutoèností a zabezpeèený pod¾a bodu 2.1.1.
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12.3. Minimálne poadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti
chránených priestorov urèených na manipuláciu s utajovanými skutoènosami alebo na ich ukladanie
na technických prostriedkoch

Chránený priestor kategórie PT
Povinné: (S2) + (S3)

Malá
6

Miera rizika
Stredná
6

Ve¾ká
7

Povinné: (S4) + (S5)*

6

7

7

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S2 a S5)

3

4

4

15

17

18

Celkový výsledok

Malá
5

Miera rizika
Stredná
5

Ve¾ká
6

Povinné: (S4) + (S5)**

4

5

5

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S2 a S5)

3

4

4

12

14

15

Chránený priestor kategórie T
Povinné: (S2) + (S3)

Celkový výsledok

Malá
4

Miera rizika
Stredná
4

Ve¾ká
5

Povinné: (S4) + (S5)***

2

3

3

Nepovinné: (S6 a zvýenie opatrení S2 a S5)

2

3

3

Celkový výsledok

8

10

11

Chránený priestor kategórie D
Povinné: (S2) + (S3)

Malá
3

Miera rizika
Stredná
3

Ve¾ká
3

Nepovinné: (S4 + S5 + S6 a zvýenie opatrení S2 a S3)

0

1

2

Celkový výsledok

3

4

5

Chránený priestor kategórie V
Povinné: (S2) + (S3)

Poznámky:
*
**
***


hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

S5 musí dosiahnu aspoò 4 body,
S5 musí dosiahnu aspoò 3 body,
SS9 musí dosiahnu aspoò 1 bod,
S3 sa nemôe rovna nule.

13. TABU¼KA BODOVÉHO OHODNOTENIA BEZPEÈNOSTNÝCH OPATRENÍ V CHRÁNENOM PRIESTORE
Do tabu¾ky sa vyplòuje bodové ohodnotenie jednotlivých konkrétnych bezpeènostných opatrení pod¾a opisu v bodoch 1 a 11 bezpeènostného tandardu. Ak sú jednotlivé opatrenia v zmysle týchto bodov bez bodového ohodnotenia, uvádzajú sa oddelene v prílohe tabu¾ky. Tabu¾ka sa vyplòuje pre kadý chránený priestor zvlá.
Záhlavie tabu¾ky obsahuje tieto údaje:
a) názov chráneného priestoru,
b) kategória a trieda chráneného priestoru,
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c) úèel, na ktorý má chránený priestor slúi (úloná, rokovacia miestnos a pod.).
BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIE
Úschovné objekty (bod 1.1.)

Zámky úschovných objektov (bod 1.2.)

Celkové ohodnotenie úschovného objektu
a jeho zámku (bod 11.1.)
Chránený priestor (bod 2.1.)

Uzamykacie systémy urèené na uzamykanie
chránených priestorov (bod 2.2.)

Celkové ohodnotenie ochrany chráneného
priestoru (bod 11.2.)
Objekt (bod 3)

Povinné (S1) + (S2) + (S3)
Kontrola vstupu (bod 4.1.)

Reim návtev v objekte (bod 4.3.)
a) návtevy sprevádzané
b) návtevy nesprevádzané, oznaèené
c) návtevy nesprevádzané
Celkové ohodnotenie kontroly vstupov
a reimu návtev (bod 11.4.)
Fyzická ochrana (bod 5.1.)

Technická úroveò prostriedkov EZS
(bod 5.2.1.)

TYP
T. 4  4 body
T. 3  3 body
T. 2  2 body
T. 1  1 bod
T. 4  4 body
T. 3  3 body
T. 2  2 body
T. 1  1 bod
S1 = SS1 × SS2

BODOVÉ OHODNOTENIE
SS1 =

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
S2

SS3 =

4
3
2
1
4
3
2
1
=

 4 body
 3 body
 2 body
 1 bod
 4 body
 3 body
 2 body
 1 bod
SS3 + SS4

SS2 =

S1 =

SS4 =

S2 =

T. 4  5 bodov
T. 3  3 body
T. 2  2 body
T. 1  1 bod
(S1) + (S2) + (S3)

S3 =

T.
T.
T.
T.

SS6 =

4
3
2
1






4
3
2
1

body
body
body
bod

SS7 =
ad a)  2 body
ad b)  1 bod
ad c)  0 bodov
S4 = SS6 + SS7

S4 =

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

SS8 =

5
4
3
2
1
4
3
2
1











5
4
3
2
1
4
3
2
1

bodov
body
body
body
bod
body
body
body
bod

SS91 =
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Spôsob ochrany prostriedkami EZS (bod 5.2.2.)

Medzivýsledok (SS9)  výpoèet (bod 11.5.)
Celkové ohodnotenie fyzickej ochrany
a EZS (bod 11.5.)
Povinné (S4) + (S5)

T.
T.
T.
T.

4
3
2
1






4
3
2
1

body
body
body
bod

S5 = SS8 + SS9
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SS92 =

SS9 =
S5 =

(S4) + (S5)

Bariéry (bod 6.1.)

T.
T.
T.
T.
T.

Kontrola vstupu na vstupoch bariéry (bod 6.2.)
a) realizovaná
b) nerealizovaná
Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.)
a) vykonávané
b) nevykonávané
Perimetrický detekèný systém (bod 6.3.)
a) realizovaný
b) nerealizovaný
Bezpeènostné osvetlenie (bod 6.4.)
a) realizované
b) nerealizované
Kamerová zostava (bod 6.5.)
a) realizovaná
b) nerealizovaná
Celkové ohodnotenie opatrení vonkajej ochrany
(bod 11.6.)

5
4
3
2
1







5
4
3
2
1

bodov
body
body
body
bod

SS10 =

SS11 =
ad a)  1
ad b)  0
SS12 =
ad a)  1 bod
ad b)  0 bodov
SS13 =
ad a)  1 bod
ad b)  0 bodov
SS14 =
ad a)  1 bod
ad b)  0 bodov
SS15 =
ad a)  1 bod
ad b)  0 bodov
S6 = (SS10 × SS11) + SS12 +
+ SS13 + SS14 + SS15

S6 =

Hodnoty premenných S1 a S6, získané vyplnením tabu¾ky bodového ohodnotenia bezpeènostných opatrení v chránenom priestore, sa porovnajú s tabu¾kou minimálnych hodnôt pod¾a bodu 12. Na základe tohto porovnania sa stanoví, èi prijaté bezpeènostné opatrenia sú pre danú mieru rizika a kategóriu chráneného priestoru dostatoèné..

§ 12a

14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7.
1998)..

Táto vyhláka bola prijatá v súlade s osobitným
predpisom14) pod èíslom notifikácie 2006/0007/SK..

Èl. II

17. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Aurel Ugor v. r.
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