
 

Smernica neobsahovala zoznam osôb oprávnených používať technické a systémové prostriedky 

zostavený tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom technickom 

prostriedku alebo na ktorých technických prostriedkoch pracovať, rozsah oprávnení, spôsob 

identifikácie a autentizácie konkrétnej osoby podľa § 5 pre každý priradený technický 

prostriedok, rozsah a spôsob používania systémových prostriedkov, služieb a aplikačného 

programového vybavenia zoznam oprávnených osôb zostavený tak, aby bolo jednoznačne 

zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom technickom prostriedku pracovať. 

 
APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb  
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov  
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon  
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. i) zákona 215/2004 Z. z. je technickým prostriedkom zariadenie alebo systém 
určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa § 2 písm. j) zákona 215/2004 Z. z. je certifikáciou činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, 
či  technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, mechanický zábranný 
prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť utajované 
skutočnosti. 

Podľa § 6 ods. 7 zákona 215/2004 Z. z. bezpečnosť technických prostriedkov je systém 
opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú 
alebo ukladajú na technických prostriedkoch. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností technické 
prostriedky možno používať iba v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického 
prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku. 

Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností bezpečnostný 
projekt na technické prostriedky určuje rozsah a spôsob ich použitia a prostriedky a metódy 
ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak 
rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú. 

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

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica obsahuje zoznam osôb 
oprávnených používať technické a systémové prostriedky zostavený tak, aby bolo jednoznačne 
zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom technickom prostriedku alebo na ktorých technických 
prostriedkoch pracovať, rozsah oprávnení, spôsob identifikácie a autentizácie konkrétnej osoby 
podľa § 5 pre každý priradený technický prostriedok, rozsah a spôsob používania systémových 
prostriedkov, služieb a aplikačného programového vybavenia; zoznamy osôb a rozsahy oprávnení 
môžu byť uvedené v samostatnej prílohe k smernici. 

 

 


