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I. Zvlášť zabezpečená zóna 
Odporúčanie 

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Hranica 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu oplotenia.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia z vonkajšej a vnútornej strany.   

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) pevnej 
konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod. s 
prepojením na SKV. 

  

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu vstupnej brány.   

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Objekty na 

hranici 

Hranica objektu pevnej konštrukcie.   

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici areálu proti neoprávnenému 
použitiu. 

  

Dvere umiestnené na hranici - pevná konštrukcia, vybavené bezpečnostným uzamykacím 
mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na prízemí objektu, resp. vo výške nižšej ako 2,3 m proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy na hranici (vo výške nižšej ako 2,3 m) proti 
neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

mreže  

Odlesnenie a odkrovenie okolia hranice objektu z vonkajšej strany. min. 1,2 m 
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Budovy a 

vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie, pričom oddeľovacie priečky a interiérové stavebné 
úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany.   

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom.   

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na prízemí objektu (resp. vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy (vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže  

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici perimetra, proti 
neoprávnenému použitiu.   

        

TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

PTV 

Monitorovanie perimetra areálu kamerovým systémom s digitálnym záznamom obrazového signálu. 
min. monitorovanie 

vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre oblasť 
ochrany osobných údajov). 

  

Vstupy 

SKV 
Použitie identifikačného čipu zamestnanca nakonfigurovaného v systéme SKV.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne.   

PTV 

Monitorovanie vstupov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

 

Vjazdy 

 

 

SKV 

Použitie identifikačného čipu zamestnanca nakonfigurovaného v systéme SKV.   

Možnosť blokovania prechodového miesta lokálne.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   
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Vjazdy PTV 
Monitorovanie vjazdov do areálu kamerovým systémom s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vjazdov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Budovy 

SKV 

Použitie identifikačného čipu zamestnanca nakonfigurovaného v systéme SKV.   

Možnosť blokovania prechodového miesta lokálne.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 
automatické 
zapínanie osvetlenia 

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre oblasť 
ochrany osobných údajov).   

        

FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa zákona o 
súkromnej bezpečnosti 

Nepretržité stráženie objektu.   

Obchôdzková činnosť pravidelná a nepravidelná.   

Interná dispečerská sieť.   

Autonómny systém varovania   

Automatický systém zvolania a vyrozumenia havarijných komisií   

EPS   

Preverenie signálov narušenia formou osobnej kontroly monitorovaných objektov.   
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky prenosu materiálu a zariadení do/zo zvlášť zabezpečenej zóny. 
so súhlasom 
zodpovednej osoby 

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené nedostatky 
musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   

Podzemie 

Dvojitá známková kontrola   

Snímanie pohybu zamestnancov v podzemí   

MTA - monitorovacie čidlá banského ovzdušia   

Kamerový systém v podzemí   
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II. Zabezpečená zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Hranica 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia z vonkajšej a vnútornej strany.   

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) pevnej 
konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod. s 
prepojením na SKV. 

  

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo vlečkovou 
bránou. 

  

Hlavná vjazdová alebo vlečková brána s elektromotorickým pohonom, elektronicky (miestne alebo 

diaľkovo) ovládaná s prepojením na SKV. 
  

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Objekty na 

hranici 

Hranica objektu pevnej konštrukcie.   

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov proti neoprávnenému použitiu.   

Dvere umiestnené na hranici - pevná konštrukcia, vybavené bezpečnostným uzamykacím 
mechanizmom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   
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Hranica 

areálu 

Objekty na 

hranici 

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na prízemí objektu, resp. vo výške nižšej ako 2,3 m, proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

  

Odlesnenie a odkrovenie hranice objektu z vonkajšej strany.   

    

TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vstupy 

SKV 

Použitie identifikačného čipu zamestnanca pre vstup do zabezpečenej zóny.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   

PTV 

Monitorovanie vstupov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Vjazdy 

SKV 

Použitie identifikačného čipu zamestnanca pre vstup do zabezpečenej zóny.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (vjazdovej alebo vlečkovej brány) lokálne.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   

PTV 

Monitorovanie vjazdov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou dopravného prostriedku) s 
digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vjazdov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Objekty na 

hranici 

areálu 

SKV 
Použitie identifikačného čipu zamestnanca pre vstup do zabezpečenej zóny.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   

PTV 
Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

  
Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 

min. hlavných 
vstupov 
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Budovy a 

vnútorné 
priestory 

SKV 

Použitie identifikačného čipu zamestnanca pre vstup do zabezpečenej zóny. 
  

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne alebo vzdialene z miesta 
stálej obsluhy.   

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prechodov pri nepretržitom monitoringu.   

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 
  

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre oblasť 
ochrany osobných údajov).   

      
  

FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická 
ochrana 
 

vykonávaná 
podľa zákona 
o súkromnej 
bezpečnosti 

Nepretržité stráženie objektu  
  

Obchôdzková činnosť pravidelná alebo nepravidelná. 
  

Interná dispečerská sieť 
  

Preverenie signálov narušenia formou osobnej kontroly monitorovaných objektov. 
  

 
    

  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a 
organizačné 
opatrenia 
 
zdokument. 

v bezp. pláne 
ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky prenosu materiálu a zariadení do/zo zabezpečenej zóny. 
so súhlasom 
zodpovednej osoby 

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. konfigurovanie IDK).   
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Režimové a 
organizačné 
opatrenia 
 
zdokument. 

v bezp. pláne 
ochrany 

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené nedostatky musia byť bez 
zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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III. Chránená zóna Odporúčanie 

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Oplotenie areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia  z vonkajšej a vnútornej strany.   

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) 
pevnej konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod.   

Samozatvárací mechanizmus.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo 
vlečkovou bránou. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vjazdové alebo vlečkové brány.   

Objekty na 

hranici 

Hranica objektu pevnej konštrukcie.   

Dvere umiestnené na hranici - pevná konštrukcia, vybavené uzamykacím mechanizmom.   

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia hranice objektu z vonkajšej strany.   

Budovy a vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie. 
  

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom.   

Samozatvárací mechanizmus dverí.   
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TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Vstupy SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Vjazdy 
SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Objekty na hranici 
SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

FYZICKÁ OCHRANA 
Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa 
zákona o súkromnej 
bezpečnosti 

Nepretržitá fyzická ochrana.   

Preverenie signálov narušenia formou osobnej kontroly monitorovaných objektov. 

  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a 
organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom 
pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. konfigurovanie IDK).   

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené nedostatky musia byť 
bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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IV. Kontrolovaná zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Oplotenie areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia z vonkajšej a vnútornej strany.   

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) 
pevnej konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a 
pod. 

  

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo 
vlečkovou bránou. 

  

Manuálne alebo elektronicky ovládané vjazdové alebo vlečkové brány.   

Objekty na 

hranici 

Hranica objektu pevnej konštrukcie.   

Dvere umiestnené na hranici - pevná konštrukcia, vybavené uzamykacím mechanizmom.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra z vonkajšej strany.   

Budovy a vnútorné 
priestory 

MZP 
Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie. 

  

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené uzamykacím mechanizmom.   
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FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa zákona o 
súkromnej bezpečnosti 

Nepretržitá fyzická ochrana. 
  

Preverenie signálov narušenia formou osobnej kontroly monitorovaných objektov. 
  

      
  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné opatrenia 
 

zdokumentované v bezpečnostnom 
pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené 
nedostatky musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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I. Zvlášť zabezpečená zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie. výška min. 2,3 m 

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune oplotenia. 
koncertína, 
obojstranný 
bavolet 

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu oplotenia. 
podhrabové dosky, 
podmurovka 

Odlesnenie a odkrovnenie okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
min. 1,2 m na 

oboch stranách 

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) pevnej 
konštrukcie. 

výška min. 2,3 m 

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod. s 
prepojením na SKV. 

  

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune konštrukcie vstupnej brány. 
jednostranný 
bavolet 

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu vstupnej brány. spevnený povrch 

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo vlečkovou 
bránou. 

výška min. 2,3 m 

Hlavná vjazdová alebo vlečková brána s elektromotorickým pohonom, elektronicky (miestne alebo 
diaľkovo) ovládaná s prepojením na SKV. 

  

Ostatné vjazdové alebo vlečkové brány manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) 
ovládané (elektronické s prepojením na SKV). 

  

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune konštrukcie vjazdovej brány. jednostranný bavolet 
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Perimeter 

areálu 

Vjazdy 

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu vjazdovej brány. spevnený povrch 

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Objekty na 

perimetri 

Hranica objektu, ktorá je súčasťou perimetra, pevnej konštrukcie.   

Mechanické zdržiavacie prostriedky na streche objektu v prípade, ak je jeho výška na hranici 
perimetra nižšia ako odporúčaná výška oplotenia. 

koncertína 

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici perimetra, proti 
neoprávnenému použitiu. 

  

Dvere umiestnené na hranici perimetra pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím 
mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na hranici perimetra (na prízemí objektu, resp. vo výške nižšej ako 2,3 m) proti 
neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy na hranici perimetra (vo výške nižšej ako 2,3 m) 
proti neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

mreže  

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra (hranice objektu) z vonkajšej strany. min. 1,2 m 

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie, pričom oddeľovacie priečky a interiérové 
stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany.   

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo 
elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na prízemí objektu (resp. vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy (vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže  

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici perimetra, proti neoprávnenému použitiu. 
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TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

EZS/PSN 

Perimetrická ochrana v oplotení alebo pozdĺž oplotenia vo vnútri areálu.   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia.   

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou.   

PTV 

Monitorovanie perimetra areálu kamerovým systémom s digitálnym záznamom obrazového signálu. 
min. 

monitorovanie 

vstupov 

Ochrana prvkov kamerového systému proti nežiaducim poveternostným a elektromagnetickým 
vplyvom. 

  

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Záložné napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania na 
objekte. 

  

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak, aby ho prípadný výpadok ostatných systémov 
zabezpečenia nenarušil. 

  

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre 
oblasť ochrany osobných údajov). 

  

PCO 
Ochrana integrity údajov pri prenose na miesto stálej obsluhy (ochrana proti kamufláži, narušeniu, 
neautorizovanému pripájaniu prvkov a pod.). 

  

Vstupy 

EZS/PSN Signalizácia stavu otvorenia vstupu.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zvlášť zabezpečenej 
zóny. 

  

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne alebo vzdialene z miesta 
stálej obsluhy. 

  

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 
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Vstupy 

 

PTV 

Monitorovanie vstupov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Vjazdy 

EZS/PSN 
Signalizácia stavu otvorenia vjazdu.   

Svetelná signalizácia otvárania hlavnej vjazdovej alebo vlečkovej brány.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vjazd do zvlášť zabezpečenej 
zóny. 

  

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (vjazdovej alebo vlečkovej brány) lokálne alebo vzdialene 
z miesta stálej obsluhy. 

  

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vjazdov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou dopravného prostriedku) s 
digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vjazdov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Objekty na 

perimetri 

EZS/PSN 

Detekcia narušenia objektu na hranici perimetra.   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia.   

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou.   

Signalizácia stavu otvorenia dverí alebo okien na hranici perimetra.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zvlášť zabezpečenej 
zóny. 

  

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 
min. hlavných 
vstupov 
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Budovy a 

vnútorné 
priestory 

EZS/PSN 

Detekcia narušenia objektu resp. vnútorných priestorov objektu (napr. duálnymi detektormi pohybu, 
detektormi rozbitia skla).   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia. 
  

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 
  

Signalizácia stavu otvorenia dverí alebo okien na objekte resp. vnútorných priestorov objektu (napr. 
magnetickými kontaktmi).   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zvlášť zabezpečenej 
zóny.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne alebo vzdialene z miesta 
stálej obsluhy.   

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 
automatické 
zapínanie 
osvetlenia 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak, aby ho prípadný výpadok ostatných systémov 
zabezpečenia nenarušil.   

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 
  

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre 
oblasť ochrany osobných údajov).   

PCO 

Integrácia prvkov bezpečnostného systému do centrálneho nadstavbového systému, ktorý 
zabezpečuje bezpečnostný incident manažment.   

Ochrana integrity údajov pri prenose na miesto stálej obsluhy (ochrana proti kamufláži, narušeniu, 
neautorizovanému pripájaniu prvkov a pod.).   

Záložné napájanie technických zabezpečovacích prostriedkov objektu pre prípad výpadku napájania 
na objekte; so signalizáciou tohto výpadku.   
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FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochranavykonávaná 
podľa zákona o súkromnej 
bezpečnosti 

Stráženie objektu (min. v prípade výpadku MZP, TZP, realizácie celkovej obnovy, resp. 

rekonštrukcie objektu, spojenej s rekonštrukciou MZP, TZP).   

Obchôdzková činnosť (pravidelná alebo nepravidelná) (zameraná na fyzickú kontrolu stavu 
perimetra, odvrátenie neautorizovaných činností a pod.).   

Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému (monitorovanie a vyhodnocovanie 
zabezpečenia na pulte centrálnej ochrany).   

Preverenie signálov narušenia (prípadne výpadku bezpečnostných systémov) formou výjazdov a 
osobnej kontroly monitorovaných objektov.   

      
  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky prenosu materiálu a zariadení do/zo zvlášť zabezpečenej zóny. 
so súhlasom 
zodpovednej 

osoby 

Pravidlá a podmienky používania záznamových prostriedkov a mobilných telefónov (vrátane 
vykonávania filmovania a fotografovania). 

  

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania kódových nastavení a hesiel.   

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené nedostatky 
musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   

Špecifické pravidlá a podmienky (napr. zákaz umiestňovať, skladovať a parkovať zariadenia a 
mechanizmy v bezprostrednej blízkosti perimetra).   
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II. Zabezpečená zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie. výška min. 2,3 m 

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune oplotenia. 
koncertína, ostnatý 
drôt 

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
min. 1,2 m na 

oboch stranách 

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) pevnej 
konštrukcie. 

výška min. 2,3 m 

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod. s 
prepojením na SKV. 

  

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune konštrukcie vstupnej brány. 
jednostranný 
bavolet 

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu vstupnej brány. spevnený povrch 

Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo vlečkovou 
bránou. 

výška min. 2,3 m 

Hlavná vjazdová alebo vlečková brána s elektromotorickým pohonom, elektronicky (miestne alebo 
diaľkovo) ovládaná s prepojením na SKV. 

  

Ostatné vjazdové alebo vlečkové brány manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) 
ovládané (elektronické s prepojením na SKV). 

  

Mechanické zdržiavacie prostriedky v korune konštrukcie vjazdovej brány. 
jednostranný 
bavolet 

Ochrana proti podlezeniu alebo podkopaniu vjazdovej brány. spevnený povrch 
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Perimeter 

areálu 

Vjazdy 
Samozatvárací mechanizmus.   

Uzamykací systém alebo visiaci zámok; kľúče s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Objekty na 

perimetri 

Hranica objektu, ktorá je súčasťou perimetra, pevnej konštrukcie.   

Mechanické zdržiavacie prostriedky na streche objektu v prípade, ak je jeho výška na hranici 
perimetra nižšia ako odporúčaná výška oplotenia. 

koncertína 

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici perimetra, proti 
neoprávnenému použitiu. 

  

Dvere umiestnené na hranici perimetra pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím 
mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na hranici perimetra (na prízemí objektu, resp. vo výške nižšej ako 2,3 m) proti 
neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy na hranici perimetra (vo výške nižšej ako 2,3 m) 
proti neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

mreže  

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra (hranice objektu) z vonkajšej strany. min. 1,2 m 

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie, pričom oddeľovacie priečky a interiérové 
stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany.   

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom a/alebo 

elektronickým zámkom. 
  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   

Zabezpečenie okien na prízemí objektu (resp. vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže, 
bezpečnostná fólia 

Zabezpečenie technických otvorov v plášti budovy (vo výške nižšej ako 2,3 m) proti neoprávnenému 
vniknutiu do objektu. 

mreže  

Zabezpečenie rebríkov a bleskozvodov objektu, umiestnených na hranici perimetra, proti 

neoprávnenému použitiu.   
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TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

EZS/PSN 

Perimetrická ochrana v oplotení alebo pozdĺž oplotenia vo vnútri areálu. voliteľné 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia.   

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou.   

PTV 

Monitorovanie perimetra areálu kamerovým systémom s digitálnym záznamom obrazového signálu. voliteľné 

Ochrana prvkov kamerového systému proti nežiaducim poveternostným a elektromagnetickým 
vplyvom. 

  

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Záložné napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania na 
objekte. 

  

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre 
oblasť ochrany osobných údajov). 

  

Vstupy 

EZS/PSN Signalizácia stavu otvorenia vstupu.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zabezpečenej zóny.   

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne alebo vzdialene z miesta 

stálej obsluhy. 
  

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vstupov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Vjazdy EZS/PSN Signalizácia stavu otvorenia vjazdu.   
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Vjazdy 

EZS/PSN Svetelná signalizácia otvárania hlavnej vjazdovej alebo vlečkovej brány.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vjazd do zabezpečenej zóny.   

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Možnosť blokovania prechodového miesta (vjazdovej alebo vlečkovej brány) lokálne alebo vzdialene 
z miesta stálej obsluhy. 

  

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vjazdov do areálu kamerovým systémom (s možnosťou dopravného prostriedku) s 
digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vjazdov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému).   

Objekty na 

perimetri 

EZS/PSN 

Detekcia narušenia objektu na hranici perimetra.   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia.   

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou.   

Signalizácia stavu otvorenia dverí alebo okien na hranici perimetra.   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zabezpečenej zóny.   

Čítacie zariadenia SKV odolné voči poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“.   

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 
min. hlavných 
vstupov 

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

EZS/PSN 

Detekcia narušenia objektu resp. vnútorných priestorov objektu (napr. duálnymi detektormi pohybu, 
detektormi rozbitia skla).   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia. 
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Budovy a 

vnútorné 
priestory 

EZS/PSN 

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 
  

Signalizácia stavu otvorenia dverí alebo okien na objekte resp. vnútorných priestorov objektu (napr. 
magnetickými kontaktmi).   

SKV 

Použitie identifikačnej karty (nakonfigurovanej v systéme SKV) pre vstup do zabezpečenej zóny. 
  

Možnosť blokovania prechodového miesta (napr. brány, turniketu) lokálne alebo vzdialene z miesta 
stálej obsluhy.   

Zaznamenávanie prechodov a vyhodnocovanie v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme 
s nepretržitým monitoringom. 

  

PTV 

Monitorovanie vstupov do objektu kamerovým systémom (s možnosťou identifikácie vstupujúcej 
osoby) s digitálnym záznamom obrazového signálu. 

min. hlavných 
vstupov 

Osvetlenie monitorovanej zóny (na podporu kamerového systému). 
automatické 
zapínanie 
osvetlenia 

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 
  

Vykonávanie a správa záznamov kamerového systému v súlade s platnou legislatívou (napr. pre 
oblasť ochrany osobných údajov).   

PCO 

Integrácia prvkov bezpečnostného systému do centrálneho nadstavbového systému, ktorý 
zabezpečuje bezpečnostný incident manažment.   

Záložné napájanie technických zabezpečovacích prostriedkov objektu pre prípad výpadku napájania 
na objekte; so signalizáciou tohto výpadku.   

      
  

FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa zákona o 
súkromnej bezpečnosti 

Stráženie objektu (min. v prípade výpadku MZP, TZP, realizácie celkovej obnovy, resp. 
rekonštrukcie objektu, spojenej s rekonštrukciou MZP, TZP).   

Obchôdzková činnosť (pravidelná alebo nepravidelná) (zameraná na fyzickú kontrolu stavu 
perimetra, odvrátenie neautorizovaných činností a pod.).   

Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému (monitorovanie a vyhodnocovanie 
zabezpečenia na pulte centrálnej ochrany).   

Preverenie signálov narušenia (prípadne výpadku bezpečnostných systémov) formou výjazdov a 
osobnej kontroly monitorovaných objektov.   
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky prenosu materiálu a zariadení do/zo zabezpečenej zóny. 
so súhlasom 
zodpovednej 

osoby 

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania kódových nastavení a hesiel.   

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené nedostatky 
musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   

Špecifické pravidlá a podmienky (napr. zákaz umiestňovať, skladovať a parkovať zariadenia a 
mechanizmy v bezprostrednej blízkosti perimetra).   
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III. Chránená zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
min. 1,2 m na oboch 

stranách 

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) 
pevnej konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod.   

Samozatvárací mechanizmus.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo 
vlečkovou bránou. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vjazdové alebo vlečkové brány.   

Objekty na 

perimetri 

Hranica objektu, ktorá je súčasťou perimetra, pevnej konštrukcie.   

Dvere umiestnené na hranici perimetra pevnej konštrukcie vybavené uzamykacím mechanizmom 
alebo elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra (hranice objektu) z vonkajšej strany. min. 1,2 m 

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie. 
  

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo 
elektronickým zámkom. 

  

Samozatvárací mechanizmus dverí.   
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TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Vstupy 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Vjazdy 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Objekty na 

perimetri 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

EZS/PSN 

Detekcia narušenia objektu resp. vnútorných priestorov objektu (napr. duálnymi detektormi 
pohybu, detektormi rozbitia skla).   

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia. 
  

Vyvedenie signálu narušenia (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 
  

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu). 
  

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu).   

PCO Systém voliteľný (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu). 
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FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa zákona o 
súkromnej bezpečnosti 

Fyzická ochrana voliteľná (v  rozsahu pre zabezpečenú zónu). 
  

Preverenie signálov narušenia (prípadne výpadku bezpečnostných systémov) formou výjazdov a 
osobnej kontroly monitorovaných objektov.   

      
  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania kódových nastavení a hesiel.   

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené 
nedostatky musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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IV. Kontrolovaná zóna Odporúčanie 

  

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

areálu 

Vonkajšie 
oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie.   

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
min. 1,2 m na oboch 

stranách 

Vstupy 

Zabezpečenie všetkých vstupov / výstupov z / do areálu uzamykateľnými bránami (bránkami) 
pevnej konštrukcie. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vstupné brány, turnikety a pod.   

Vjazdy 

Zabezpečenie všetkých vjazdov / výjazdov z / do areálu uzamykateľnou vjazdovou alebo 
vlečkovou bránou. 

  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo) ovládané vjazdové alebo vlečkové brány.   

Objekty na 

perimetri 

Hranica objektu, ktorá je súčasťou perimetra, pevnej konštrukcie.   

Dvere umiestnené na hranici perimetra pevnej konštrukcie vybavené uzamykacím 
mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

  

Odlesnenie a odkrovenie okolia perimetra (hranice objektu) z vonkajšej strany. min. 1,2 m 

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

MZP 

Hranica vnútorných priestorov pevnej konštrukcie. 
  

Dvere objektu pevnej konštrukcie vybavené uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým 
zámkom. 
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TECHNICKÉ ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY 

Vonkajšie 
oplotenie 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PCO Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

Vstupy 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

Vjazdy 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

Objekty na 

perimetri 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

Budovy a 

vnútorné 
priestory 

EZS/PSN Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

SKV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   

PTV Systém voliteľný (v  rozsahu pre chránenú zónu).   
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FYZICKÁ OCHRANA 

Fyzická ochrana 
 

vykonávaná podľa zákona o 
súkromnej bezpečnosti 

Fyzická ochrana voliteľná (v  rozsahu pre chránenú zónu). 
  

Preverenie signálov narušenia (prípadne výpadku bezpečnostných systémov) formou výjazdov a 
osobnej kontroly monitorovaných objektov.   

      
  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Režimové a organizačné 
opatrenia 
 

zdokumentované v 
bezpečnostnom pláne ochrany 

Pravidlá a podmienky vstupu a výstupu osôb (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky vjazdu a výjazdu vozidiel (v pracovnom a mimopracovnom čase).   

Pravidlá a podmienky používania kľúčov a IDK (kľúčový režim, vydávanie, správa, príp. 
konfigurovanie IDK). 

  

Pravidlá a podmienky používania kódových nastavení a hesiel.   

Pravidlá a podmienky používania MZP a TZP (vrátane kontroly a údržby; pričom zistené 
nedostatky musia byť bez zbytočného odkladu odstránené). 

  

Podmienky a spôsob kontroly objektu.   

Postup pri narušení alebo pri pokuse o narušenie objektu.   

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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I. Zvlášť zabezpečená zóna 
Napríklad: dispečing, miestnosti riadenia technologických riadiacich systémov, telekomunikačné ústredne, serverovne, vybrané technologické objekty 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu   

  

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany. 

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 

Podhrabové dosky alebo podmurovka sťažujúca podlezenie alebo podkopanie oplotenia. 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu budú zabezpečené uzamykateľnou bránou alebo bránkou.  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo ) ovládané vstupné bránky a brány, závory, mechanické 
zabezpečovacie zariadenia pre riadený vstup osôb (napr. turnikety) s prepojením na systém kontroly vstupu. 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom zodpovednej osoby. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo 
výkonu kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému.  

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Perimeter (plášť 
budovy) hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. protipožiarna ochrana, 

orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné požiadavky definuje 
organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu majetku. 
Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. murované priečky, ..). 
Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou jednotkou zodpovednou za bezpečnosť a ochranu 
majetku. 
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okná a dvere 

Okná objektu zvlášť zabezpečenej zóny a okná na prízemí takéhoto objektu musia byť zabezpečené mrežami alebo 
bezpečnostnou fóliou 

Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu 

Vstupné a výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe 
a výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a 
pod.) lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 
Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s nepretržitým 
monitoringom. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Systém kontroly vstupu do I. Zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný vstup zón nižšej 
kategórie. 
Technický stav systému kontroly vstupu musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM 
  

  

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy do I. zvlášť zabezpečenej zóny  musia byť monitorované kamerovým systémom s možnosťou identifikácie 
vstupujúcej osoby alebo dopravného prostriedku. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany 
osobných údajov. 

Signál kamerového systému musí byť vyvedený na miesto s trvalou obsluhou. 
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Funkčné previazanie SKV, resp. perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta 
narušenia) 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav kamerového systému musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Všetky priestory I. zvlášť zabezpečenej zóny musia byť zabezpečené duálnymi detektormi pohybu, otvorenia dverí 
prípadne detektormi rozbitia skla. 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

Celý perimeter objektu zabezpečený perimetrickým systémom narušenia (napr. IR závory, otrasové detektory, PIR)  

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav EZS musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrované do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje bezpečnostný 
incident manažment. 
Musí byť zabezpečená integrita prenosu dát EZS do centrálneho nadstavbového systému (ochrana proti kamufláži, 
narušeniu, neautorizovanému pripájaniu prvkov bezpečnostného systému) 

CENTRÁLNY 
NADSTAVBOVÝ 

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

Centrálny nadstavbový systém integruje a vyhodnocuje všetky prvky a stavy bezpečnostných systémov. 

Musí umožňovať centrálny manažment zariadení a prvkov bezpečnostných systémov. 

Musí mať modul pre správu bezpečnostných incidentov (potvrdzovanie incidentu, vyhodnocovanie narušení, ..) 

Eviduje a vyhodnocuje aktuálny a historický stav a pohyb osôb v jednotlivých zónach. 

musí byť chránený pred výpadkami konektivity. 
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Centrálny nadstavbový systém musí byť inštalovaný redundantne vo vysoko dostupnej infraštruktúre (min. 99,9%) 

Technický stav centrálneho nadstavbového systému musí byť pravidelne kontrolovaný, aktualizovaný a nedostatky bez 
zbytočného odkladu odstraňované. 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok vybrané prvky 
technickej ochrany. 

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, EZS, a ostatných 
zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 

osoba vykonávajúca fyzickú ochranu musí mať oprávnenie "S" podľa zákona 473/2005. 

Fyzická ochrana vykonáva výjazd, osobnú kontrolu monitorovaných objektov v prípade narušenia alebo výpadku 
bezpečnostných systémov. 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev 

Vedenie evidencie kľúčov . 

Vedenie evidencie vjazdu - výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu vykonávaná minimálne 1 x za 3 mesiace. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle príslušných technických 
noriem. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných technických noriem. 
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Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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II. Zabezpečená zóna 
Napríklad: zberné strediská, centrálne areály, prepúšťacie stanice, trasové uzávery, kompresorové stanice, iné 
technologické objekty 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany. 

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 

Podhrabové dosky alebo podmurovka zabraňujúca podlezeniu alebo podkopaniu oplotenia. 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu budú zabezpečené uzamykateľnou bránou alebo bránkou. 

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo ) ovládané vstupné bránky a brány, závory, mechanické 
zabezpečovacie zariadenia pre riadený vstup osôb (napr. turnikety) s prepojením na systém kontroly vstupu. 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Bezpečnostné visiace zámky s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do  zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom zodpovednej osoby. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo 
výkonu kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému. 

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Perimeter (plášť 
budovy) hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. protipožiarna ochrana, 
orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné požiadavky definuje 
organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom. 
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okná a dvere 

Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

      

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu. 

Vstupno-výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe 
a výstupe z/do zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a 
pod.) lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 
Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s nepretržitým 
monitoringom. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Technický stav systému kontroly vstupu musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

 

    
  

KAMEROVÝ SYSTÉM  

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy a vjazdy do objektu  musia byť monitorované kamerovým systémom. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany 
osobných údajov. 

Vyvedenie signálu (miestne alebo vzdialene) z kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Funkčné previazanie perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta narušenia) 

Technický stav kamerového systému musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 



Príloha č. 3   Zóny a popis ich zabezpečenia pre prvky KI, sektor energetika, podsektor plynárenstvo 

38 

 

 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Všetky dôležité vnútorné priestory zabezpečiť detektormi pohybu, otvorenia dverí prípadne detektormi rozbitia skla. 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

Celý perimeter objektu zabezpečený perimetrickým systémom narušenia (napr. IR závory, otrasové detektory, PIR)  

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav EZS musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje 
bezpečnostný incident manažment. 
Musí byť zabezpečená integrita prenosu dát EZS do centrálneho nadstavbového systému (ochrana proti kamufláži, 
narušeniu, neautorizovanému pripájaniu prvkov bezpečnostného systému) 

CENTRÁLNY 
NADSTAVBOVÝ 

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

Centrálny nadstavbový systém integruje a vyhodnocuje všetky prvky a stavy bezpečnostných systémov. 

Musí umožňovať centrálny manažment zariadení a prvkov bezpečnostných systémov. 

Musí mať modul pre správu bezpečnostných incidentov (potvrdzovanie incidentu, vyhodnocovanie narušení, ..) 

Eviduje a vyhodnocuje aktuálny a historický stav a pohyb osôb v jednotlivých zónach. 

Musí byť chránený pred výpadkami konektivity. 

Centrálny nadstavbový systém musí byť inštalovaný redundantne vo vysoko dostupnej infraštruktúre (min. 99,9%) 

Technický stav centrálneho nadstavbového systému musí byť pravidelne kontrolovaný, aktualizovaný a nedostatky bez 
zbytočného odkladu odstraňované. 
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FYZICKÁ OCHRANA 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok vybrané prvky 
technickej ochrany. 

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, EZS, a ostatných 
zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 

Osoba vykonávajúca fyzickú ochranu musí mať oprávnenie "S" podľa zákona 473/2005. 

Fyzická ochrana vykonáva výjazd k vzdialeným monitorovaným objektom v prípade narušenia alebo výpadku 
bezpečnostných systémov. 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu vykonávaná minimálne 1 x za 6 mesiacov. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle príslušných technických 
noriem. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 
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Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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III. Chránená zóna 

Napríklad: prepojovacie uzly, administratívne budovy, dieľne, stanice katódovej ochrany, ostatné technologické zariadenia 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 

geografického umiestnenia objektu  

 
    

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 
Oplotenie pevnej konštrukcie s bezpečnostnými značkami (napr.príkazové, zákazové, výstražné, informatívne) 

Bez podhrabovej prekážky 

Vstupy-výstupy 

Vjazdy-výjazdy 

Vstupy a vjazdy vybavené štandardným uzamykacím mechanizmom 

Mechanicky alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo ovládané ) ovládané vstupné bránky a brány, závory,dvere 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do chránenej zóny kontroluje námatkovo osoba vykonávajúca fyzickú 
ochranu. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo 
výkonu kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému.  

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované 

Perimeter (plášť 
budovy) hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. protipožiarná ochrana, 
orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné požiadavky definuje 
organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere 

Okná na prízemí vybavené mrežami alebo bezpečnostnou fóliou 

Dvere pevnej konštrukcie vybavené štandardným uzamykateľným systémom 

Kľúče od dverí vybavené bez ochrany proti svojvoľnému kopírovaniu 
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SYSTÉM KONTROLYSTUPU 

Systém kontroly vstupu 

Musí byť vedená evidencia vstupov a vjazdov do objektu a výstupov a výjazdov z objektu. 

Identifikačné médium pre vstup zamestancov je preukaz zamestanca alebo identifikačná čipová karta. 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v bezpečnostnom systéme s nepretržitým monitoringom. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Ak je inštalovaný kamerový systém tak signál musí byť vyvedený alebo záznamy sprístupnené na mieste s trvalou 
obsluhou. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany 

osobných údajov. 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu ochrany majetku alebo kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania ak je inštalované CCTV. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Vybrané priestory zabezpečiť detektormi pohybu a otvorenia dverí. 

Poplachový signál vyvedený na pracovisko so stálou obsluhou. 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia. 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav EZS musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 
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FYZICKÁ OCHRANA 

  

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok vybrané prvky 
technickej ochrany. 

Osoba vykonávajúca fyzickú ochranu musí mať oprávnenie "S" podľa zákona 473/2005. 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ 
OPATRENIA 

Vedenie evidencie vstupov-výstupov vlastných zamestancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu vykonávaná minimálne 1 x za 9 mesiacov. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestancov prevádzkovateľa. 

Jednoznačná identifiácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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IV. Kontrolovaná zóna 
Napríklad:  odfukové systémy, guľové uzávery, bezpečnostné uzávery, iné technologické zariadenia, premostenia 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky  

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami (napr. príkazové, zákazové, výstražné, 
informatívne). 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Vstupy a vjazdy vybavené štandardným uzamykacím mechanizmom. 

Mechanicky ovládané vstupné bránky a brány, závory, dvere. 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené bez ochrany proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany. 

Perimeter (plášť 
budovy) hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Na konštrukciu budovy sa nevzťahujú žiadne bezpečnostné požiadavky. 

okná a dvere 

Okná na prízemí vybavené mrežami alebo bezpečnostnou fóliou. 

Dvere vybavené štandardným uzamykateľným systémom. 

Kľúče od dverí vybavené bez ochrany proti svojvoľnému kopírovaniu. 

      

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Musí byť vedená evidencia vstupov a vjazdov do objektu a výstupov a výjazdov z objektu. 

Technický stav systému kontroly vstupu musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 
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KAMEROVÝ SYSTÉM 

KAMEROVÝ SYSTÉM N/A 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

N/A 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA N/A 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu vykonávaná minimálne 1 x za 12 mesiacov. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa. 

Pravidelná údržba okolia objektu. 
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I. Zvlášť zabezpečená zóna 

Prečerpávacie stanice TRANSPETROL a.s., Skladovacie terminály, Rafinéria 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

 

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica 

objektu  

Oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie s perimetrickou ochranou. 

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia), resp. snímač pohybu. 

  

Zabezpečenie výpustov a kanálov  v súlade s protipovodňovými opatreniami. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu sú zabezpečené uzamykateľnou bránou alebo bránkou resp. 
závorou.  
 Manuálne a elektronicky (miestne a diaľkovo ) ovládané vstupné bránky a brány a systém sledovania pohybu osôb s 
prepojením na systém kontroly vstupu. 

Kľúče od bránok, brán a dverí podliehajú kľúčovému režimu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom zodpovednej osoby. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra je  odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo výkonu kontroly perimetra 
fyzickou ochranou a kamerovému systému.  

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra je kontrolovaný servisnou organizáciou a nedostatky sú odstraňované podľa zmluvne dohodnutých 
lehôt. 

Perimeter 

(plášť budovy) 
konštrukcia 

budovy 

Pri konštrukcii nových stavieb/budov sa zohľadňujú bezpečnostné požiadavky s pripomienkovaním útvaru zodpovedného za 
bezpečnosť a ochranu. 
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hranica 

objektu 

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. Stavebné úpravy sú konzultované s 
organizačnou jednotkou zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku. 

 
okná a dvere 

  

Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

Okná a dvere so splnením príslušných protipožiarnych noriem. 

  

      

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu 

Vstupné a výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe a 
výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a pod.) 
lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy, resp. zabezpečený vhodným režimovým opatrením 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s nepretržitým 
monitoringom. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Systém kontroly vstupu do I. Zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný vstup zón nižšej 
kategórie. 
Technický stav systému kontroly vstupu musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM   

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy do I. zvlášť zabezpečenej zóny  musia byť monitorované kamerovým systémom s možnosťou identifikácie 
vstupujúcej osoby alebo dopravného prostriedku. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

Signál kamerového systému musí byť vyvedený na miesto s trvalou obsluhou. 
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Funkčné previazanie SKV, resp. perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta narušenia) 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav kamerového systému musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 

 

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Priestory I. zvlášť zabezpečenej zóny sú zabezpečené  detektormi pohybu a určené miestnosti aj detektormi otvorenia dverí. 

Poplachový signál je vyvedený na pracovisko so stálou obsluhou. 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

Celý perimeter objektu zabezpečený perimetrickým systémom narušenia. 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav EZS je pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrované do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje bezpečnostný 
incident. 

Integrita prenosu dát EZS je zabezpečená do centrálneho nadstavbového systému (ochrana proti  narušeniu, 
neautorizovanému pripájaniu prvkov bezpečnostného systému) 

CENTRÁLNY 
NADSTAVBOVÝ 

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

Centrálny nadstavbový systém integruje a vyhodnocuje všetky prvky a stavy bezpečnostných systémov. 

Musí umožňovať centrálny manažment zariadení a prvkov bezpečnostných systémov. 

Musí mať modul pre správu bezpečnostných incidentov (potvrdzovanie incidentu, vyhodnocovanie narušení, ..) 

Eviduje a vyhodnocuje aktuálny a historický stav a pohyb osôb v jednotlivých zónach. 
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Je chránený pred výpadkami prepojenia. 

Centrálny nadstavbový systém môže byť inštalovaný s dohľadovým centrom v rámci servisnej organizácie vo vysokej 
rýchlosti prepojenia. 
Technický stav centrálneho nadstavbového systému je pravidelne kontrolovaný, aktualizovaný a nedostatky bez zbytočného 
odkladu odstraňované. 

 

FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, EZS, a ostatných 
zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdmi a pod. 

Osoba vykonávajúca fyzickú ochranu musí mať oprávnenie "S" podľa zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Fyzická ochrana vykonáva výjazd, osobnú kontrolu monitorovaných objektov v prípade narušenia alebo výpadku 
bezpečnostných systémov. 
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev 

Vedenie evidencie kľúčov . 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Vykonávaná pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu  

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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II. Zabezpečená zóna 

Trasa ropovodného a produktovodného systému 

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica 

objektu  

Oplotenie 

Prečerpávacie a rozdeľovacie stanice produktovodu oplotenie vymedzujúce hranicu objektu 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky 

  

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Všetky vstupy do armatúrnych šácht a elektrostaníc sú zabezpečené uzamykateľnými dverami. 

Kľúče od  dverí  a od visiacich zámkov podliehajú kľúčovému režimu. 

 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do  zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom zodpovednej osoby. 

 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo výkonu 
kontroly perimetra fyzickou ochranou. 

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Perimeter 

(plášť budovy) 
hranica obj. 

konštrukcia 
budovy 

  

okná a dvere Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom. 
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SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu. 

Vstupno-výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe a 
výstupe z/do zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a pod.) 
lokálne alebo vzdialene z miesta, obsluhy, resp. zabezpečený vhodným režimovým opatrením. 
Informácie o stave SKV ropovodného systému sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s 
nepretržitým monitoringom. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Technický stav systému kontroly vstupu musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

  

 

   

  

KAMEROVÝ SYSTÉM 

KAMEROVÝ SYSTÉM 
ROPOVODNÉHO 

SYSTÉMU  
(Neplatí pre Produktovodný 

systém) 

Všetky vstupy do objektu  musia byť monitorované kamerovým systémom. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

Vyvedenie signálu (miestne alebo vzdialenej) z kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Funkčné previazanie perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta narušenia) 

Technický stav kamerového systému musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 
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ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ROPOVODNÉHO 
SYSTÉMU 

(Neplatí pre Produktovodný 
systém) 

Všetky dôležité vnútorné priestory zabezpečiť detektormi pohybu, otvorenia dverí. 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

  

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Technický stav EZS musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje bezpečnostný 
incident manažment. 
Musí byť zabezpečená integrita prenosu dát EZS do centrálneho nadstavbového systému (ochrana proti kamufláži, 
narušeniu, neautorizovanému pripájaniu prvkov bezpečnostného systému) 

CENTRÁLNY 
NADSTAVBOVÝ 

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 
ROPOVODNÉHO 

SYSTÉMU 

(Neplatí pre Produktovodný 
systém) 

Centrálny nadstavbový systém integruje a vyhodnocuje všetky prvky a stavy bezpečnostných systémov. 

Musí umožňovať centrálny manažment zariadení a prvkov bezpečnostných systémov. 

Musí mať modul pre správu bezpečnostných incidentov (potvrdzovanie incidentu, vyhodnocovanie narušení, ..) 

Eviduje a vyhodnocuje aktuálny a historický stav a pohyb osôb v jednotlivých zónach. 

Musí byť chránený pred výpadkami konektivity. 

Centrálny nadstavbový systém musí byť inštalovaný redundantne vo vysoko dostupnej infraštruktúre (min. 99,9%) 

Technický stav centrálneho nadstavbového systému musí byť pravidelne kontrolovaný, aktualizovaný a nedostatky bez 

zbytočného odkladu odstraňované. 
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FYZICKÁ OCHRANA 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu pravidelnou a nepravidelnou fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami a 

zmluvnou strážnou službou. 
Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany. 
V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového 
systému, EZS, a ostatných zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, 
kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 
Osoba vykonávajúca fyzickú ochranu musí mať oprávnenie "S" podľa zákona 473/2005 Z. z. v 
platnom znení. 
Fyzická ochrana vykonáva výjazd k monitorovaným objektom v prípade narušenia alebo výpadku 
bezpečnostných systémov. 

 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov a prípadných návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu vykonávaná podľa prevádzkových predpisov a 
zmluvnou strážnou službou. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle 
príslušných technických noriem. 
Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných 
technických noriem. 
Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov 

prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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I. Zvlášť zabezpečená zóna 

Napríklad: chránená miestnosť 
  

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a geografického 
umiestnenia objektu 

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica 

objektu  

Oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany. 

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu budú zabezpečené uzamykateľnou bránou alebo bránkou.  

Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo ) ovládané vstupné bránky a brány, závory, mechanické 
zabezpečovacie zariadenia pre riadený vstup osôb (napr. turnikety) s prepojením na systém kontroly vstupu. 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom zodpovednej osoby. 

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo výkonu 
kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému.  

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Perimeter 

(plášť budovy) 
hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

 Konštrukcia budov musí zohľadňovať  bezpečnostné požiadavky (napr. protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, 
požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za 
bezpečnosť a ochranu majetku. 

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. murované priečky, ..). Stavebné 
úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou jednotkou zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere 
Okná objektu zvlášť zabezpečenej zóny a okná na prízemí takéhoto objektu musia byť zabezpečené mrežami alebo 
bezpečnostnou fóliou 
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Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

      

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu 

Vstupné a výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe a 
výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a pod.) 
lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Systém kontroly vstupu do I. Zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný vstup zón nižšej 
kategórie. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy musia byť monitorované kamerovým systémom s možnosťou identifikácie vstupujúcej osoby alebo 
dopravného prostriedku. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

Signál kamerového systému musí byť vyvedený na miesto s trvalou obsluhou. 

Funkčné previazanie SKV, resp. perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta narušenia) 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 
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KAMEROVÝ SYSTÉM 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 

  

   
  

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ 

SYSTÉM 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje bezpečnostný 
incident manažment. 

Evidencia a vyhodnocovanie aktuálneho a historického stavu a pohybu osôb. 

Ochrana systému pred výpadkami konektivity. 

 Pravidelná kontrola techn. stavu elektronického zabezpečovacieho systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok vybrané prvky technickej 
ochrany. 

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, EZS, a ostatných 
zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 
Fyzická ochrana vykonáva výjazd, osobnú kontrolu monitorovaných objektov v prípade narušenia alebo výpadku 
bezpečnostných systémov. 
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

    

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev 

Vedenie evidencie kľúčov . 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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II. Zabezpečená zóna 
Výrobné organizačné jednotky, centrálne sklady, vodojemy, chem. úpravňa vody, studňa, trafostanice,  administratívna 
budova, zvieratník  

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica 

objektu  

Oplotenie 

Oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami (napr.príkazové, zákazové, výstražné, informatívne). 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Hlavné brány - vstupné a výstupné rampy,  hlavná vrátnica  sú vybavené čítačkami ID kariet pre vstup a výstup vozidiel, 
zároveň pre vstup a výstup fyzických osôb a návštevníkov. ) Nepretržitá obsluha bezpečnostnou službou SBS security, výkon 
nepretržitej pochôdzkovej činnosti. Trvalý monitoring vstupov fyzických osôb a motorových vozidiel kamerovým systémom.  

Údržba 
perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak aby nebránilo výkonu 
kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému. 

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu odstraňované. 

Perimeter 

(plášť budovy) 
hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Konštrukcia budov musí zohľadňovať  bezpečnostné požiadavky  (napr. protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, 
požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za 
bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere 
Dvere vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom. 

Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 
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SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu. 

Vstupno-výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo vyhotovení „antivandal“. 

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová karta,  PIN. Pri vstupe a 
výstupe z/do zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, brány a pod.) 
lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný incident. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy a vjazdy do objektu  musia byť monitorované kamerovým systémom. 

Kamerovým systémom musia byť monitorované  vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

Vyvedenie signálu (miestne alebo vzdialene) z kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Funkčné previazanie perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie miesta narušenia) 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov zabezpečenia nenarušil. 

Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným vplyvom. 
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ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ 

SYSTÉM 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý zabezpečuje bezpečnostný 
incident manažment. 

Evidencia a vyhodnocovanie aktuálneho a historického stavu a pohybu osôb. 

Ochrana systému pred výpadkami konektivity. 

 Pravidelná kontrola techn. stavu elektronického zabezpečovacieho systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok vybrané prvky technickej 
ochrany. 

Personálne vstupy vybavené elektronickými zariadeniami ( ID karty). V objektoch s technologickými zariadeniami  ktoré sú 
obsluhované nepretržite (365 dní v roku) obsluhou. Vstupy do sociálnych budov v jednotlivých organizačných jednotkách sú 
zabezpečené cez ID karty. Budovy sú vybavené EPS signalizáciou. Niektoré časti objektov, ako aj vonkajšie plochy sú 
monitorované kamerovým systémom. 
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A 
ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných technických noriem. 

Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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IV. Kontrolovaná zóna 

Celý areál prvku KI 
    

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a geografického 
umiestnenia objektu 

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky 

Perimeter 

(oplotenie) 

hranica 

objektu  

Oplotenie 

Oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami (napr.príkazové, zákazové, výstražné, informatívne). 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky. 

Vstupy-

výstupy 

Vjazdy-

výjazdy 

Hlavné brány - vstupné a výstupné rampy,  hlavná vrátnica  sú vybavené čítačkami ID kariet pre vstup a výstup vozidiel, 
zároveň pre vstup a výstup fyzických osôb a návštevníkov. ) Nepretržitá obsluha bezpečnostnou službou SBS security, výkon 
nepretržitej pochôdzkovej činnosti. Trvalý monitoring vstupov fyzických osôb a motorových vozidiel kamerovým systémom.  

    

Perimeter 

(plášť budovy) 
hranica 

objektu 

konštrukcia 
budovy 

Na konštrukciu budovy sa nevzťahujú žiadne bezpečnostné požiadavky. 

okná a dvere Dvere vybavené štandardným uzamykateľným systémom. 

 

 

 



Príloha č. 5   Zóny a popis ich zabezpečenia pre prvky KI, sektor priemysel, podsektor farmaceutický priemysel 

64 

 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

 

Evidencia vstupov a vjazdov do objektu a výstupov a výjazdov z objektu zabezpečená záznamovým a  elektronickým 
systémom ( databáza) 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM 
  

  

 

Signál a záznamy z kamerového systému vyvedené na miesta s trvalou obsluhou. Manažment záznamov riešiť v súlade s 
platnými predpismi pre túto oblasť. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

 
N/A 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

 
Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou nepretržite. 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

 Kontrola stavu zabezpečenia objektu -  nepretržite. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa. 

Pravidelná údržba okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
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I. Zvlášť zabezpečená zóna 

Napríklad: dispečing, administratívna budova, objekty pre zabezpečenie elektrickej energie, zásobníky nebezpečných látok 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky   

Perimeter (oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany. 

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami. 

Vstupy-výstupy 

Vjazdy-výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu budú zabezpečené uzamykateľnou 
bránou alebo bránkou.  
Manuálne alebo elektronicky (miestne alebo diaľkovo ) ovládané vstupné bránky a brány, závory, 
mechanické zabezpečovacie zariadenia pre riadený vstup osôb (napr. turnikety) s prepojením na 
systém kontroly vstupu. 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený 

súhlasom zodpovednej osoby. 

Údržba perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to 

tak aby nebránilo výkonu kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému.  

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

Perimeter (plášť budovy) 
hranica objektu 

konštrukcia budovy 

 Konštrukcia budov musí zohľadňovať  bezpečnostné požiadavky (napr. protipožiarna ochrana, 

orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné 
požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu majetku. 
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Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. 
murované priečky, ..). Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou 
jednotkou zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere 

Okná objektu zvlášť zabezpečenej zóny a okná na prízemí takéhoto objektu musia byť zabezpečené 
mrežami alebo bezpečnostnou fóliou 

Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo 
elektronickým zámkom. 

Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU   

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do 
objektu 

Vstupné a výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo 
vyhotovení „antivandal“. 
Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová 
karta,  PIN. Pri vstupe a výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média 
povinné. 
Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta 
(turniketu, brány a pod.) lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako 
bezpečnostný incident. 
Systém kontroly vstupu do I. Zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez 
kontrolovaný vstup zón nižšej kategórie. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 
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KAMEROVÝ SYSTÉM 
  

  

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy musia byť monitorované kamerovým systémom s možnosťou identifikácie 
vstupujúcej osoby alebo dopravného prostriedku. 

Kamerovým systémom musí byť monitorovaný celý perimeter objektu a vybrané technologické 
celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v 
oblasti ochrany osobných údajov. 

Signál kamerového systému musí byť vyvedený na miesto s trvalou obsluhou. 

Funkčné previazanie SKV, resp. perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne 
zobrazenie miesta narušenia) 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov 
zabezpečenia nenarušil. 
Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným 
vplyvom. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý 
zabezpečuje bezpečnostný incident manažment. 

Evidencia a vyhodnocovanie aktuálneho a historického stavu a pohybu osôb. 

Ochrana systému pred výpadkami konektivity. 

 Pravidelná kontrola techn. stavu elektronického zabezpečovacieho systému, okamžité 
odstraňovanie porúch a nedostatkov. 
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FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou 
službou nepretržite. 
Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany. 
V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového 
systému, EZS, a ostatných zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, 
kontrolou oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 
Fyzická ochrana vykonáva výjazd, osobnú kontrolu monitorovaných objektov v prípade narušenia 
alebo výpadku bezpečnostných systémov. 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev 

Vedenie evidencie kľúčov . 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle 
príslušných technických noriem. 
Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných 
technických noriem. 
Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov 

prevádzkovateľa. 
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Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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II. Zabezpečená zóna 

Výrobné organizačné jednotky, centrálne sklady, filtračné stanice, čerpacie stanice PHM, sociálne budovy, atď. 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky   

Perimeter (oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami (napr.príkazové, zákazové, 
výstražné, informatívne). 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky. 

Vstupy-výstupy 

Vjazdy-výjazdy 

Hlavné brány - vstupné a výstupné rampy,  hlavná vrátnica  sú vybavené čítačkami ID kariet pre 
vstup a výstup vozidiel, zároveň pre vstup a výstup fyzických osôb a návštevníkov. ) Nepretržitá 
obsluha bezpečnostnou službou SBS security, výkon nepretržitej pochôdzkovej činnosti. Trvalý 
monitoring vstupov fyzických osôb a motorových vozidiel kamerovým systémom.  

Údržba perimetra 

Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovené z vonkajšej aj z vnútornej strany objektu, a to tak 

aby nebránilo výkonu kontroly perimetra fyzickou ochranou a kamerovému systému. 

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy. 

Technický stav perimetra musí byť pravidelne kontrolovaný a nedostatky bez zbytočného odkladu 
odstraňované. 

Perimeter (plášť budovy) 
hranica objektu 

konštrukcia budovy 

Konštrukcia budov musí zohľadňovať  bezpečnostné požiadavky  (napr. protipožiarna ochrana, 

orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . Bezpečnostné 
požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu majetku. 

okná a dvere Dvere vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom. 
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Okná a dvere musia spĺňať príslušné protipožiarne normy. 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU   

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

Systém kontroly vstupu musí umožňovať kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do 
objektu. 

Vstupno-výstupné čítacie zariadenia – čítačky - musia byť odolné poveternostným vplyvom vo 
vyhotovení „antivandal“. 
Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová 
karta,  PIN. Pri vstupe a výstupe z/do zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média povinné. 

Systém kontroly musí byť vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta 
(turniketu, brány a pod.) lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme. 

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup musí byť vyhodnotený bezpečnostným systémom ako 
bezpečnostný incident. 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM   

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Všetky vstupy a vjazdy do objektu  musia byť monitorované kamerovým systémom. 

Kamerovým systémom musia byť monitorované  vybrané technologické celky. 

Manažment záznamov z kamerového systému  musí byť v súlade s platnými predpismi napríklad v 
oblasti ochrany osobných údajov. 

Vyvedenie signálu (miestne alebo vzdialene) z kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou. 

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému. 

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 

Funkčné previazanie perimetrického systému s kamerovým systémom (t.j. vizuálne zobrazenie 
miesta narušenia) 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

Nezávislá prevádzka kamerového systému tak aby ho prípadný výpadok  ostatných systémov 
zabezpečenia nenarušil. 
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Prvky kamerového systému musia byť chránené proti elektromagnetickým a poveternostným 
vplyvom. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 

Signalizácia otvorenia vstupných brán, bránok a dverí 

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania. 

Prvky bezpečnostného systému sú integrovateľné do centrálneho nadstavbového systému, ktorý 
zabezpečuje bezpečnostný incident manažment. 

Evidencia a vyhodnocovanie aktuálneho a historického stavu a pohybu osôb. 

Ochrana systému pred výpadkami konektivity. 

 Pravidelná kontrola techn. stavu elektronického zabezpečovacieho systému, okamžité 
odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou 
službou nepretržite. 
Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany. 
Personálne vstupy vybavené elektronickými zariadeniami ( ID karty). V objektoch s 
technologickými zariadeniami  ktoré sú obsluhované nepretržite (365 dní v roku) obsluhou. Vstupy 
do sociálnych budov v jednotlivých organizačných jednotkách sú zabezpečené cez ID karty. 
Budovy sú vybavené EPS signalizáciou. Niektoré časti objektov, ako aj vonkajšie plochy sú 
monitorované kamerovým systémom. 
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REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

      

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

Vedenie evidencie vjazdu-výjazdu motorových vozidiel. 

Pravidelná kontrola stavu zabezpečenia objektu. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa a s doprovodom poverenej osoby. 

Pravidelná údržba okolia oplotenia objektu. 

Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky EZS a nadstavbového systému v zmysle 
príslušných technických noriem. 
Pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky kamerového systému v zmysle príslušných 
technických noriem. 
Stanovenie prístupových práv pre vstup do jednotlivých priestorov pre zamestnancov 

prevádzkovateľa. 

Stanovenie podmienok údržby prvkov technického zabezpečenia. 

Stanovenie režimu manipulácie s identifikačnými médiami ako napr. (preukazy, PIN,) 

Jednoznačná identifikácia dodávateľov a návštev v objekte. 
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IV. Kontrolovaná zóna 

Celý areál prvku KI 
    

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry a 
geografického umiestnenia objektu 

      

SYSTÉMY TECHNICKEJ OCHRANY 

Mechanické zábranné prostriedky   

Perimeter (oplotenie) 

hranica objektu  

Oplotenie 

Oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami (napr.príkazové, zákazové, 
výstražné, informatívne). 

Bez vrcholovej zábrany. 

Bez podhrabovej prekážky. 

Vstupy-výstupy 

Vjazdy-výjazdy 

Hlavné brány - vstupné a výstupné rampy,  hlavná vrátnica  sú vybavené čítačkami ID kariet pre 
vstup a výstup vozidiel, zároveň pre vstup a výstup fyzických osôb a návštevníkov. ) Nepretržitá 
obsluha bezpečnostnou službou SBS security, výkon nepretržitej pochôdzkovej činnosti. Trvalý 
monitoring vstupov fyzických osôb a motorových vozidiel kamerovým systémom.  

Údržba perimetra Okolie perimetra musí byť odlesnené a odkrovnené z vonkajšej aj z vnútornej strany. 

Perimeter (plášť budovy) 
hranica objektu 

konštrukcia budovy Na konštrukciu budovy sa nevzťahujú žiadne bezpečnostné požiadavky. 

okná a dvere Dvere vybavené štandardným uzamykateľným systémom. 
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SYSTÉM KONTROLY VSTUPU   

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

Evidencia vstupov a vjazdov do objektu a výstupov a výjazdov z objektu zabezpečená 
elektronickým systémom ( databáza) 

Pravidelná kontrola technického stavu systému, okamžité odstraňovanie porúch a nedostatkov. 

      

KAMEROVÝ SYSTÉM   

KAMEROVÝ SYSTÉM 
Signál a záznamy z kamerového systému vyvedené na miesta s trvalou obsluhou. Manažment 
záznamov riešiť v súlade s platnými predpismi pre túto oblasť. 

      

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM N/A 

      

FYZICKÁ OCHRANA 

FYZICKÁ OCHRANA 
Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou 
službou nepretržite. 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, dodávateľov, návštev. 

Vedenie evidencie kľúčov. 

 Kontrola stavu zabezpečenia objektu -  nepretržite. 

Vstup cudzej osoby iba s povolením prevádzkovateľa. 

Pravidelná údržba okolia perimetra z vonkajšej a vnútornej strany. 
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I. Zvlášť zabezpečená zóna 
  

Napríklad: zdroj rizika spôsobilý zapríčiniť ZPH s ďalekým dosahom a  vybrané technologické a dátové objekty  

Odporúčanie 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry, 
prevádzkované technológie a geografické umiestnenie objektu 

Prostriedky zabezpečenia používané v prísnejšie zabezpečených  zónach sa podľa potreby môžu použiť aj v menej zabezpečených zónach 

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

hranica 

objektu 

oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany.   

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 
pri výške 2,5 m 
postačuje ostnatý drôt 

Podhrabové dosky alebo podmurovka sťažujúca podlezenie alebo podkopanie oplotenia. 
možno nahradiť 
pochôdzkovou 
činnosťou SBS 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami.   

V blízkosti perimetra je zakázané stavať, skladovať a parkovať zariadenia, resp. mechanizmy   

Okolie perimetra udržiavať odlesnené a odkrovnené, a to tak aby nebránilo výkonu kontroly perimetra 

fyzickou ochranou a kamerovému systému   

Perimeter 

hranica 

objektu plášť 
budovy 

budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. 
protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . 
Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu 
majetku.   

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. murované 
priečky, ..). Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou jednotkou 
zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku.   

Perimeter 

hranica zóny 
plášť budovy 

budovy 

Okná objektu zvlášť zabezpečenej zóny a okná na prízemí takéhoto objektu zabezpečené mrežami 
alebo bezpečnostnou fóliou 

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

Dvere pevnej konštrukcie vybavené bezpečnostným uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým 
zámkom. 
Okná a dvere  spĺňajúce príslušné protipožiarne normy.   

Kľúče od dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu.   
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vstupy - výstupy; vjazdy - 
výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu  zabezpečené uzamykateľnou bránou 
alebo bránkou.  

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom 
zodpovednej osoby.   

  
ochrana 

polohou 
Zariadenia ktorých poškodením môže dôjsť k vrcholovej udalosti umiestnené tak že nie je možný 
náraz motorového vozidla (vyvýšené základy, stavebné prvky) 

odporučená aplikácia 
pri nových 
zariadeniach 

 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

  

Systém kontroly vstupu umožňujúci  kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu   

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová 
karta,  PIN. Pri vstupe a výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média 
povinné. 

pri prítomnosti trvalej 
obsluhy postačuje na 
hranici ktorejkoľvek 
zóny 

Systém kontroly  vybavený funkciou zablokovania a vyblokovania prechodového miesta (turniketu, 
brány a pod.) lokálne alebo vzdialene z miesta obsluhy. 

neplatí pri 
prítomnosti SBS 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s 
nepretržitým monitoringom.   

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný 
incident.   

Systém kontroly vstupu do I. Zvlášť zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný 
vstup zón nižšej kategórie.   

    

KAMEROVÝ SYSTÉM 

  

Monitorovanie  perimetra  objektov a vybraných technologických celkov kamerovým systémom.   

Signál kamerového systému  vyvedený na miesto s trvalou obsluhou.   

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému.   

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. môže byť nahradené 
výjazdom SBS 
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ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

  

Zabezpečenie  priestorov I. zvlášť zabezpečenej zóny  detektormi pohybu, otvorenia dverí prípadne 
detektormi rozbitia skla. 

môže byť nahradený 
trvalou obsluhou a 

pochôdzkovou 
činnosťou SBS 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 
Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

Celý perimeter zóny zabezpečený perimetrickým systémom narušenia (napr. IR závory, otrasové 
detektory, PIR)  

Zálohové napájanie zariadení pre prípad výpadku napájania.   

Pravidelná kontrola technického stavu EZS,  nedostatky odstraňovať bez zbytočného odkladu.   

MONITOROVACÍ SYSTÉM 

  

Monitorovanie koncentrácie nebezpečných látok s vyhlásením poplachu   

Automatické vyhlásenie poplachu pre teritórium prvku KI   

Automatické vyhlásenie poplachu pre ohrozené okolia   

AuSVaV   

 

FYZICKÁ OCHRANA 

  

narušenie 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou 
nepretržite.   

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany.   

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, 
EZS, a ostatných zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou 
oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod.   

Prítomnosť trvalej obsluhy plní funkciu výkonu fyzickej ochrany vykonávanej na mieste    

 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

  

Práce na prvku len na základe písomného povolenia na prácu   

Pohyb externistov iba v prítomnosti pracovníka prevádzky   

Samostatný pohyb externistov so súhlasom na základe preukázateľného oboznámenia o BOZP, OPP a 
PZPH   
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Systém povoľovania vstupu Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, 

dodávateľov, návštev   

Vstup s predpísanými OOPP   

Vedenie evidencie kľúčov.   
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II. Zabezpečená zóna 
Napríklad: zdroj rizika spôsobilí zapríčiniť ZPH bez ohrozenia okolia 

Odporúčanie 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry, prevádzkované 
technológie a geografické umiestnenie objektu 
Prostriedky zabezpečenia používané v prísnejšie zabezpečených  zónach sa podľa potreby môžu použiť aj v menej zabezpečených zónach 

  

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

hranica 

objektu 

oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany.   

V korune oplotenia vrcholová zábrana zo žiletkového alebo ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). 
pri výške 2,5 m 
postačuje ostnatý drôt 

Podmurovka sťažujúca podlezenie alebo podkopanie oplotenia. 

možno nahradiť 
pochôdzkovou 
činnosťou SBS 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami.   

Okolie perimetra udržiavať odlesnené a odkrovnené, a to tak aby nebránilo výkonu kontroly perimetra 

fyzickou ochranou a kamerovému systému 
  

Perimeter 

hranica 

objektu plášť 
budovy 

budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. 
protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov...) . 
Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu 
majetku. 

  

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. murované 
priečky, ..). Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou jednotkou 
zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku. 

  

Perimeter 

hranica zóny 
plášť budovy 

budovy 

Okná na prízemí takéhoto objektu zabezpečené mrežami alebo bezpečnostnou fóliou 
možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS Dvere pevnej konštrukcie vybavené  uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

Okná a dvere  spĺňajúce príslušné protipožiarne normy.   
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vstupy - 

výstupy; 
vjazdy - 

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu  zabezpečené uzamykateľnou bránou 
alebo bránkou.  

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 

Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom 
zodpovednej osoby. 

  

  
ochrana 

polohou 

Zariadenia ktorých poškodením môže dôjsť k vrcholovej udalosti umiestnené tak že nie je možný 
náraz motorového vozidla (vyvýšené základy, stavebné prvky) 

odporučená aplikácia 
pri nových 
zariadeniach 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU  

  

Systém kontroly vstupu umožňujúci  kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do objektu   

Identifikačné médium pre vstup zamestnancov je preukaz zamestnanca alebo identifikačná čipová 
karta,  PIN. Pri vstupe a výstupe z/do zvlášť zabezpečenej zóny je použitie identifikačného média 
povinné. 

pri prítomnosti trvalej 
obsluhy postačuje na 
hranici ktorejkoľvek 
zóny 

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s 
nepretržitým monitoringom. 

  

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný 
incident. 

  

Systém kontroly vstupu do zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný vstup zón 
nižšej kategórie. 

  

KAMEROVÝ SYSTÉM   

  

Monitorovanie vstupov a vjazdov do objektu   

Monitorovanie  perimetra  objektov a vybraných technologických celkov kamerovým systémom.   

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému.   

Zálohové napájanie zariadení kamerového systému a osvetlenia pre prípad výpadku napájania. 
môže byť nahradené 
výjazdom SBS 

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

  

Všetky priestory zabezpečenej zóny  zabezpečené  detektormi pohybu, otvorenia dverí prípadne 
detektormi rozbitia skla. 

môže byť nahradený 
trvalou obsluhou a 

pochôdzkovou 
činnosťou SBS 

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. 
Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 
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Celý perimeter zóny zabezpečený perimetrickým systémom narušenia (napr. IR závory, otrasové 
detektory, PIR)   

Pravidelná kontrola technického stavu EZS,  nedostatky odstraňovať bez zbytočného odkladu.   

MONITOROVACÍ SYSTÉM   

  

Monitorovanie koncentrácie nebezpečných látok s vyhlásením poplachu   

Automatické vyhlásenie poplachu pre teritórium prvku   

Automatické vyhlásenie poplachu pre ohrozené okolia   

AuSVaV   

FYZICKÁ OCHRANA 

  narušenie 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou 
nepretržite. 

  

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany. 

  

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, 
EZS, a ostatných zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou 
oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 

  

Prítomnosť trvalej obsluhy   

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

  

Práce na prvku len na základe písomného povolenia na prácu   

Pohyb externistov iba v prítomnosti pracovníka prevádzky   

Samostatný pohyb externistov so súhlasom na základe preukázateľného oboznámenia o BOZP, OPP a 
PZPH 

  

Systém povoľovania vstupu, vedenie evidencie vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, 

dodávateľov, návštev 
  

Vstup s predpísanými OOPP   

Vedenie evidencie kľúčov.   
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III. Chránená zóna 
Odporúčanie 

Napríklad: objekt, zariadenie  bezprostredne ovplyvňujúce bezpečnosť prevádzky prvku KI 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry, 
prevádzkované technológie a geografické umiestnenie objektu   

Prostriedky zabezpečenia používané v prísnejšie zabezpečených  zónach sa podľa potreby môžu použiť aj v menej zabezpečených zónach 

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY 

Perimeter 

hranica 

objektu 

oplotenie 

Oplotenie pevnej konštrukcie vhodné pre inštaláciu perimetrickej ochrany.   

V korune oplotenia vrcholová zábrana z ostnatého drôtu (kovová konštrukcia). odporúčané 

Zabezpečenie výpustov a kanálov napr. mrežami v súlade s protipovodňovými opatreniami.   

Okolie perimetra udržiavať odlesnené a odkrovnené, a to tak aby nebránilo výkonu kontroly perimetra 

fyzickou ochranou a kamerovému systému 
  

    

Perimeter 

hranica 

objektu plášť 
budovy 

budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. 
protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) . 
Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu 
majetku. 

  

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. murované 
priečky, ..). Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou jednotkou 
zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku. 

  

Perimeter 

hranica zóny 
plášť budovy 

budovy 

Okná na prízemí takéhoto objektu  zabezpečené mrežami alebo bezpečnostnou fóliou možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

Dvere pevnej konštrukcie vybavené  uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

Okná a dvere spĺňajúce príslušné protipožiarne normy.   

  

vstupy - 

výstupy; 
vjazdy - 

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu  zabezpečené uzamykateľnou bránou 
alebo bránkou.  

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

Kľúče od bránok, brán, závor, dverí vybavené s ochranou proti svojvoľnému kopírovaniu. 
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Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do zabezpečenej zóny je podmienený súhlasom 
zodpovednej osoby. 

  

 

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 

  

Systém kontroly vstupu umožňujúci  kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do 
objektu 

  

Informácie o stave SKV sú vyhodnocované v centrálnom nadstavbovom bezpečnostnom systéme s 
nepretržitým monitoringom. 

  

Neoprávnený vstup alebo pokus o vstup vyhodnotený bezpečnostným systémom ako bezpečnostný 
incident. 

  

Systém kontroly vstupu do zabezpečenej zóny je podmienený prechodom cez kontrolovaný vstup 
zón nižšej kategórie. 

  

KAMEROVÝ SYSTÉM  

  

Monitorovanie  perimetra  objektov a vybraných technologických celkov kamerovým systémom. 
môže byť nahradený 
EZS 

Vyvedenie signálu kamerového systému na miesto s trvalou obsluhou.   

Vhodné osvetlenie zóny na podporu kamerového systému.   

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

  

Poplachový signál vyvedený (miestne alebo diaľkovo) na pracovisko so stálou obsluhou. môže byť nahradený 
kamerovým 
systémom 

Lokálna opticko-akustická signalizácia narušenia 

Pravidelná kontrola technického stavu EZS,  nedostatky odstraňovať bez zbytočného odkladu.   

    

Monitorovací systém 

  

Monitorovanie koncentrácie nebezpečných látok s vyhlásením poplachu   

Automatické vyhlásenie poplachu pre teritórium prvku   

Automatické vyhlásenie poplachu pre ohrozené okolia   

AuSVaV   

 

 



Príloha č. 7   Zóny a popis ich zabezpečenia pre prvky KI, sektor priemysel, podsektor chemický priemysel 

85 

 

FYZICKÁ OCHRANA  

  narušenie 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou službou 
nepretržite. 

  

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany. 

  

V prípade výkonu fyzickej ochrany sa táto realizuje monitorovaním stavu napr. kamerového systému, 
EZS, a ostatných zabezpečovacích systémov, pravidelnými obchôdzkami objektu, kontrolou 
oprávnenosti vstupu osôb, výjazdami a pod. 

  

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

  

Práce na prvku len na základe písomného povolenia na prácu   

Pohyb externistov iba v prítomnosti pracovníka prevádzky   

Samostatný pohyb externistov so súhlasom na základe preukázateľného oboznámenia o BOZP, OPP a 
PZPH 

  

Systém povoľovania vstupu, vedenie evidencie vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, 

dodávateľov, návštev 
  

Vstup s predpísanými OOPP   

Vedenie evidencie kľúčov.   
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IV. Kontrolovaná zóna  
Odporúčanie 

Napríklad: areál v ktorom je umiestnený prvok KI 

Voľbu vhodnej konfigurácie a konkrétneho typu aplikovaných opatrení si volí prevádzkovateľ so zreteľom na ochranu prvku kritickej infraštruktúry, prevádzkované 
technológie a geografické umiestnenie objektu 
Prostriedky zabezpečenia používané v prísnejšie zabezpečených  zónach sa podľa potreby môžu použiť aj v menej zabezpečených zónach 

 

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTRIEDKY   

Perimeter 

hranica objektu 
oplotenie 

oplotenie vymedzujúce hranicu objektu s bezpečnostnými značkami   

  Bez vrcholovej zábrany a bez podhrabovej prekážky 

Perimeter 

hranica objektu 

plášť budovy 

budovy 

Pri návrhu konštrukcie nových stavieb/budov sa zohľadňujú  bezpečnostné požiadavky  (napr. 
protipožiarna ochrana, orientácia objektu a vstupov, požiadavky na statiku, ochrana káblovodov, ..) 
. Bezpečnostné požiadavky definuje organizačná jednotka zodpovedná za bezpečnosť a ochranu 
majetku.   

Oddeľovacie priečky a interiérové stavebné úpravy nesmú znižovať úroveň ochrany. (napr. 
murované priečky, ..). Stavebné úpravy sú vo fáze plánovania konzultované s organizačnou 
jednotkou zodpovednou za bezpečnosť a ochranu majetku.   

  Dvere pevnej konštrukcie vybavené  uzamykacím mechanizmom alebo elektronickým zámkom. 

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

 
Okná a dvere  spĺňajúce príslušné protipožiarne normy.   

  
vstupy - 

výstupy; 
vjazdy - 

výjazdy 

Všetky vstupy/výstupy alebo vjazdy/výjazdy z alebo do objektu zabezpečené uzamykateľnou 
bránou alebo bránkou.  

možno nahradiť 
trvalou obsluhou 

alebo prítomnosťou 
SBS 

  
Pohyb materiálu a technických prostriedkov z/do kontrolovanej zóny je podmienený súhlasom 
zodpovednej osoby.   
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SYSTÉM KONTROLY 
VSTUPU 

Systém kontroly vstupu  umožňujúci  kontrolovaný a regulovaný vstup oprávnených osôb z/do 
objektu   

Pravidelne kontrolovaný technický stav systému kontroly vstupu, nedostatky  odstraňované bez 
zbytočného odkladu.   

KAMEROVÝ SYSTÉM Nepožaduje sa   

  

ELEKTRICKÝ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Nepožaduje sa   

  

 

 FYZICKÁ OCHRANA 

 
narušenie 

Zabezpečenie objektu fyzickou ochranou vlastnými zamestnancami alebo zmluvnou strážnou 
službou nepretržite.   

Výkon fyzickej ochrany vykonávanej na mieste môže nahradiť podľa prevádzkových  podmienok 
vybrané prvky technickej ochrany.   

 

REŽIMOVÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA  

  

Práce na prvku len na základe písomného povolenia na prácu   

Samostatný pohyb externistov so súhlasom na základe preukázateľného oboznámenia o BOZP, 
OPP a PZPH   

Systém povoľovania vstupu Vedenie evidencia vstupov-výstupov vlastných zamestnancov, 

dodávateľov, návštev   

 


