Bezpečnostný správca a správca informačného systému nemali osvedčenie a potvrdenie
o skúške bezpečnostného zamestnanca.
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 § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií,
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na
priemyselnú bezpečnosť.
Podľa § 6 ods. 7 zákona č. 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 § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen
kolektívneho orgánu.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. môže vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne
poveriť zamestnanca (bezpečnostný zamestnanec) vykonávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý
vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry vyžadujú, vedúci
zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých bezpečnostných
zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca
a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného
zamestnanca.
Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických prostriedkov
do prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, na
ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované skutočnosti,
podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti o spracúvaní
bezpečnostného projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní bezpečnostných
štandardov ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z.
o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“).
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa zabezpečujú podľa
osobitných predpisov tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo stupňu utajenia, pre ktorý je
technický prostriedok schválený do prevádzky.

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. za bezpečnosť technických prostriedkov podľa
odseku 1, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami, zodpovedá vedúci. Podľa § 3 ods. 2
písm. b) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci pred uvedením technického prostriedku do prevádzky
zabezpečí spracovanie smernice o používaní technického prostriedku.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica o používaní technického
prostriedku obsahuje určenie bezpečnostného správcu, ktorý zodpovedá za správu
bezpečnostných funkcií.
Podľa § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica o používaní technického
prostriedku obsahuje určenie správcu informačného systému, ktorý zodpovedá za výkon kontroly
dodržiavania bezpečnostných zásad z hľadiska funkčnosti systému.
Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prevádzkovateľ informačného systému
zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného systému a bezpečnostného
správcu a zodpovedá za bezpečnosť jeho prevádzky v súlade s bezpečnostným projektom a so
smernicami. Informačným systémom sa rozumie jeden počítač alebo viac počítačov, ich
programové vybavenie, periférne zariadenia, procesy alebo prostriedky, ktoré tvoria celok
schopný vykonávať zber, tvorbu, spracovanie, ukladanie, zobrazenie a prenos utajovaných
skutočností.
Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. úloha bezpečnostného správcu obsahuje výkon
správy bezpečnosti informačného systému, ktorý zahŕňa najmä prideľovanie prístupových práv,
správu autentizačných funkcií a autorizačných funkcií, vyhodnocovanie kontrolných záznamov
o činnosti informačného systému, vypracúvanie správ o neoprávnených manipuláciách
informačného systému a úlohy vyplývajúce zo smernice o používaní technického prostriedku.

