PRÍKLADY OTÁZOK SKÚŠKY – FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A OBJEKTOVÁ
BEZPEČNOSŤ
1. Čo sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. rozumie pod pojmom objekt?
2. Čo sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. rozumie pod pojmom mechanický zábranný
prostriedok?
3. Čo sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. rozumie pod pojmom technický zabezpečovací
prostriedok?
4. Čím sa zabezpečuje ochrana objektov a chránených priestorov?
5. Kto určí spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných opatrení na ochranu objektov
a chránených priestorov na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia?
6. Podľa čoho sa zabezpečuje ochrana objektov a chránených priestorov?
7. Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky na ochranu
utajovaných skutočností akého stupňa utajenia certifikuje Národný bezpečnostný úrad?
8. Kto certifikuje mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky
na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a vyššie?
9. Aké sú druhy certifikácie mechanických zábranných prostriedkov a technických
zabezpečovacích prostriedkov?
10. Po preukázaní akých skutočností môže vydať úrad súhlas s autorizáciou na základe žiadosti
štátneho orgánu alebo podnikateľa?
11. Čo ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov
a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými
skutočnosťami?
12. Kto určí kategóriu chráneného priestoru?
13. Znamená vstup do chráneného priestoru triedy I. oboznámenie sa s utajovanou
skutočnosťou?
14. Čo má chránený priestor triedy I.?
15. Čo má chránený priestor triedy II.?
16. Kto a za dodržania akých podmienok môže rozhodnúť o zmene triedy chráneného
priestoru?
17. Čo sú mechanické zábranné prostriedky?
18. Čo sú technické zabezpečovacie prostriedky?
19. Ako sa ničia utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a vyššieho?
20. Kde sa po skončení pracovného času ukladajú bezpečnostné kľúče od bezpečnostných
úschovných objektov určených na ukladanie utajovaných skutočností, vstupov
do chránených priestorov a vstupov do rokovacích miestností?
21. Ako sa vydávajú zamestnancom bezpečnostné kľúče od vstupov do chránených
priestorov?

22. Kde sa ukladajú kópie bezpečnostných kľúčov?
23. Kto vykonáva fyzickú ochranu objektu a chráneného priestoru?
24. Ako určí vedúci reakčný čas fyzickej ochrany na poplachový signál?
25. Najmenej ako často sa vykonáva zmena kódových nastavení a hesiel podľa umožnenia
prístupu k utajovaným skutočnostiam rôznych stupňov utajenia?
26. Najmenej ako často sa kontroluje bezpečnostná dokumentácia chránených priestorov
rôznych kategórií?
27. Kedy sa vykonáva aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie?
28. Za akých okolností sa ukotví bezpečnostný úschovný objekt?
29. Kto vykonáva potvrdzovanie spôsobilosti mechanického zábranného prostriedku
a technického zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti?
30. Čo prikladá držiteľ certifikátu typu k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre
užívateľa?
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