
 

Bezpečnostný správca a správca informačného systému nemali osvedčenie a potvrdenie  

o skúške bezpečnostného zamestnanca. 

 

METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc z citovaných ustanovení je možné konštatovať, že jednou z úloh vedúceho na 

úseku ochrany utajovaných skutočností je aj zabezpečenie bezpečnosti technických prostriedkov, 

na ktorých sa tvoria, spracúvajú, prenášajú alebo ukladajú utajované skutočnosti. Toto 

zabezpečenie vedúci realizuje prostredníctvom bezpečnostného správcu a správcu informačného 

systému. 

S prihliadnutím na ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je zrejmé, že bezpečnostný 

správca a správca informačného systému sú bezpečnostnými zamestnancami poverenými 

vykonávaním úloh na úseku bezpečnosti technických prostriedkov, pričom rozsah ich úloh 

je vymedzený jednak vyhláškou č. 339/2004 Z. z., ako aj smernicou o používaní technického 

prostriedku, ktorej vypracovanie je povinný vedúci zabezpečiť. 

V tejto súvislosti uvádzame, že funkciu bezpečnostného správcu a správcu informačného 

systému môže vykonávať len ten, kto spĺňa podmienky ustanovené v § 9 ods. 1 zákona  

č. 215/2004 Z. z., t. j. je držiteľom 

 platného osvedčenia úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a  

 potvrdenia úradu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Na doplnenie uvádzame, že osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami je podmienkou aj v prípade, že technický prostriedok je schválený do používania 

len pre stupeň utajenia Vyhradené. Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa vykonané 

vedúcim nie je v tomto prípade postačujúce. 

Zároveň konštatujeme, že ani zákon č. 215/2004 Z. z., a ani vyhláška č. 339/2004 Z. z. 

nevylučujú možnosť, aby úlohy správcu informačného systému a bezpečnostného správcu 

vykonávala jedna a tá istá osoba. Je však potrebné dodržať povinnosti vyplývajúce z vyhlášky  

č. 339/2004 Z. z., a to úlohu správcu informačného systému a úlohu bezpečnostného správcu 

zaviesť v informačnom systéme oddelene (dve administrátorské kontá – jedno pre správcu 

informačného systému a druhé pre bezpečnostného správcu) a tiež vypracovať osobitne smernicu 

pre bezpečnostného správcu a osobitne pre správcu informačného systému. 


