
  

   PRÍKLADY OTÁZOK SKÚŠKY – BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV  
  

1. V súlade s čím možno používať technické prostriedky?  

2. Kto schvaľuje do prevádzky technické prostriedky na prácu s utajovanými skutočnosťami v 

štátnom orgáne alebo u podnikateľa?    

3. Akú najdlhšiu platnosť má schválenie technického prostriedku do prevádzky  pre jednotlivé 

stupne utajenia?  

4. Aká je najdlhšia platnosť certifikátu technického prostriedku pre utajované skutočnosti pre 

jednotlivé stupne utajenia?    

5. Čo určuje bezpečnostný projekt na technické prostriedky?   

6. Čo obsahuje bezpečnostný projekt na technické prostriedky?   

7. Za akých podmienok možno použiť technický prostriedok na prácu s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené?  

8. Hmotnému nosiču označenému akým stupňom utajenia sa môže znížiť stupeň utajenia a 

hmotnému nosiču označenému akým stupňom utajenia sa nemôže znížiť stupeň utajenia?  

9. Pre koho žiadateľ vypracúva osobitne smernicu o používaní technického prostriedku?   

10. Čo obsahuje smernica o používaní technického prostriedku?  

11. Z čoho vyplývajúce úlohy a opatrenia konkretizuje smernica o používaní technického 

prostriedku?  

12. Koho úlohy sa v informačnom systéme zavádzajú oddelene?   

13. Kedy sa vykonáva kontrola a aktualizácia bezpečnostného projektu?  

14. Z čoho vyplývajú úlohy a opatrenia konkretizované v smernici o používaní technického 

prostriedku?    

15. Aké úlohy sa zavádzajú v informačnom systéme? 

16. Čo musia zabezpečovať technické prostriedky určené na vytváranie, spracúvanie, prenos, 

ukladanie a ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Vyhradené?  

17. Kto zabezpečí spracovanie protokolu o schválení technického prostriedku do prevádzky, 

v ktorom určí obdobie povolenej prevádzky, podmienky a spôsob používania? 

18. Čo je podmienkou certifikácie technického prostriedku? 

19. Ako a v akých prípadoch sa zabezpečuje systémová ochrana utajovaných skutočností 

spracúvaných na technických prostriedkoch?  

20. Kto, ako a v akých prípadoch zastavuje používanie technických prostriedkov schválených do 

prevádzky?  

21. Pre ktoré utajované skutočnosti sa musí zabezpečiť nepretržité vedenie kontrolného 

záznamu o činnosti informačného systému a jeho zložiek s možnosťou sledovania? 

  

  



22. Čo má obsahovať technických prostriedok, na ktorom sa pracuje s utajovanou 

skutočnosťou? 

  

  

  


