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1. Správa o hospodárení kapitoly 

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) v roku 2018 vykonával bezpečnostné previerky 
fyzických a právnických osôb; poskytoval Súdnej rade Slovenskej republiky podklady k posudzovaniu 
spôsobilosti kandidátov na sudcov; vykonával certifikáciu technických prostriedkov, mechanických 
zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov; uskutočňoval kontrolu 
utajovaných skutočností v štátnych a samosprávnych orgánoch a v právnických osobách, bol orgánom 
dohľadu v oblasti dôveryhodných služieb a plnil úlohy koncepčného, legislatívneho a metodického 
charakteru v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Úrad sa podieľal aj na ochrane zahraničných utajovaných skutočností (informácií iných štátov, 
Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 
a pri medzinárodnej výmene utajovaných skutočností plnil funkciu centrálneho registra utajovaných 
skutočností v Slovenskej republike.  

Na tieto účely boli v rozpočte kapitoly úradu zabezpečené a čerpané rozpočtové prostriedky. 

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly 

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení zákona č. 339/2015 Z. z. (ďalej len „kompetenčný zákon“) je úrad ústredným orgánom 
štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť 
a dôveryhodné služby. 

Úrad v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností vykonáva bezpečnostné previerky fyzických osôb a podnikateľov. Úrad 
zároveň v tejto oblasti vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností, vykonáva 
certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov, uskutočňuje kontrolu utajovaných skutočností v štátnych 
a samosprávnych orgánoch a v právnických osobách. Pri medzinárodnej výmene utajovaných 
skutočností plní funkciu centrálneho registra utajovaných skutočností v Slovenskej republike a podieľa 
sa aj na ochrane zahraničných utajovaných skutočností (informácií iných štátov, NATO a EÚ). 

V oblasti šifrovej ochrany informácií úrad plní úlohy ústredného šifrového orgánu, zaisťuje 
bezpečné vládne a zahraničné spojenie, vykonáva certifikáciu prostriedkov ŠOI, uskutočňuje  kontrolu 
bezpečnosti ŠOI, vydáva bezpečnostné štandardy ŠOI a koordinuje výskum a vývoj prostriedkov ŠOI. 
Úrad je garantom a národnou autoritou v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti ŠOI a plní úlohy 
Národnej distribučnej autority, ktorá je vstupným a kontaktným bodom Slovenskej republiky 
pri výmene a distribúcii šifrového materiálu a šifrovacích zariadení. 

V oblasti dôveryhodných služieb v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o dôveryhodných službách“) úrad ako orgán dohľadu v Slovenskej republike plní úlohy 
certifikácie zariadení na vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných 
elektronických pečatí, vytvára, vedie a zverejňuje dôveryhodný zoznam a zoznam oprávnení na účel 
vydávania mandátnych certifikátov. Úrad prevádzkuje koreňovú certifikačnú autoritu Slovenskej 
republiky, ktorá vydáva kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb certifikáty verejných 
kľúčov a Slovenskú národnú certifikačnú autoritu, ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb pre orgány verejnej moci. 
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Na základe úloh vyplývajúcich z kompetenčného zákona a v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o kybernetickej bezpečnosti“) úrad zároveň plní úlohy koncepčného, legislatívneho a metodického 
charakteru, ktoré zahŕňajú tvorbu, koordináciu a realizáciu štátnej politiky v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. Zohľadňuje tiež medzinárodné aspekty kybernetickej bezpečnosti a zastupuje Slovenskú 
republiku v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných fórach, predovšetkým v NATO a EÚ. 
Úrad zároveň plnil úlohy Národnej jednotky CSIRT, a to  prostredníctvom pracoviska SK-CERT. 

V priebehu roka nenastali žiadne mimoriadne udalosti a okolnosti, ktoré by negatívne vplývali 
na kvalitu výkonu činnosti úradu alebo by spôsobili nesplnenie stanovených úloh.  

1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

Výsledok rozpočtového hospodárenia je vyjadrený v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia (v eurách). 

Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% plnenia 

k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu 22 000,00 23 310,14 32 311,79 138,62 % 

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00  

Výdavky spolu: 9 051 351,00 12 076 931,68 11 698 233,17 96,86 % 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 0,00 0,00  
Saldo príjmov a výdavkov - 9 029 351,00 - 12 053 621,54 - 11 665 921,38 96,78 % 

Z toho: z prostriedkov EÚ 0,00 0,00 0,00  

Schválený rozpočet výdavkov úradu v roku 2018 bol 9 051 351,00 eur. Schválený rozpočet 
výdavkov úradu bol v priebehu roka 2018 upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 
12 076 931,68 eur. Príjmy boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 22 000,00 eur. Schválený rozpočet 
príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením na sumu 23 310,14 eur. 

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky 
13. decembra 2017. V zmysle schváleného zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 
(ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“) boli úradu schválené záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly na 
rok 2018. 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018 boli úradu oznámené v nadväznosti na bod 
C.1 uznesenia vlády SR č. 471/2017 z 11. októbra 2017 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 
až 2020 a v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z. (ďalej len 
„zákon o rozpočtových pravidlách“). Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu a porovnanie 
čerpania prostriedkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu sa uvádza v tabuľke č. 2. Záväzné ukazovatele 
rozpočtu úradu boli dodržané a v priebehu roka 2018 boli ovplyvnené rozpočtovými opatreniami 
Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). 
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Tabuľka č. 2: Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad (v eurách).                                                                                                                                  

Text                                                                                                              
  

Rozpis 
rozpočtu 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
Plnenie 
k uprav. 
rozpočtu 

I. Príjmy kapitoly celkom 22 000,00     23 310,14     32 311,79 138,62 % 

A. Záväzný ukazovateľ  20 000,00 20 000,00 29 001,65 145,01 % 

B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 0,00 - 

II. Výdavky kapitoly celkom (A + B) 9 051 351,00 12 076 931,68 11 698 233,17 96,86 % 

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 
ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov 
Európskej únie 
z toho: 

 
 

9 049 351,00 

 
 

12 073 621,54 

 
 

11 698 233,17 

 
 

96,89 % 

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly 
             kód zdroja 111 + 11H 
             kód zdroja 131   

 
9 049 351,00 

0,00 

       
9 586 129,50 
2 487 492,04 

 
9 229 931,18 
2 468 301,99 

 
96,28 % 
99,23 % 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 0,00 0,00 - 

A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H) 
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 
(kód zdroja 111+11H) 
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie 
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 
471/2017 
z toho: aparát ústredného orgánu 
- administratívne kapacity rozpočtovej 
organizácie osobitne sledované, podľa prílohy č. 
1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017 
z toho: aparát ústredného orgánu 

 
4 918 879,00 

 
 

4 918 879,00 
 
 

241 osôb 
241 osôb 

 
 

0 osôb 
0 osôb  

 
5 253 412,00 

 
 

5 253 412,00 
 

         
241 osôb 
241 osôb 

 
 

0 osôb 
0 osôb  

 
5 122 951,11 

 
 

5 122 951,11 
 
 

215 osôb 
215 osôb 

 
 

0 osôb 
0 osôb 

 
97,52 % 

 
 

97,52 % 
 
 

89, 21 % 
89,21 % 

 
 

- 
- 

A.4. kapitálové výdavky (700)  
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)  
z toho: 
kód zdroja 111 
kód zdroja 131 
kód zdroja 131G 
kód zdroja 131H 

               
0,00    

 
0,00   
0,00 
0,00 
0,00 

     
2 487 492,04    

 
0,00 

2 487 492,04 
1 433 511,40 
1 053 980,64 

 
2 468 301,99 

 
0,00 

2 468 301,99 
1 415 239,40 
1 053 062,59 

 
99,23 % 

 
- 

99,23 % 
98,73 % 
99,91 % 

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z. z. (Podľa § 17 ods. 4 z. č. 523/2004 
Z. z. je rozp. org. oprávnená čerpať tento limit do 
výšky rozp. príjmov skutočne prijatých a je 
oprávnená  prekročiť limit výdavkov z dôvodu 
dosiahnutia vyšších ako rozp. príjmov.) 

 
 
 
 
 

2 000,00 

 
 
 
 
 

3 310,14 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
- 

C. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 0,00 - 

D. Výdavky št. rozpočtu na realizáciu  
programov vlády SR  
0D9 Bezpečnosť informácií 
0EK0U Inform. technol. fin. zo ŠR - NBÚ 

 
9 051 351,00 
8 466 513,00 

584 838,00 

 
12 076 931,68 
10 170 687,68 

1 906 244,00 

 
11 698 233,17 

9 839 269,97 
1 858 963,20 

 
96,86 % 
96,74 % 
97,52 % 

E. Systemizácia policajtov v štátnej službe       216 osôb 
4 657 018,00 

216 osôb  
4 853 338,00 

192 osôb 
4 827 726,84 

88,89 % 
99,47 % 

*evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2018 
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Pri hospodárení s finančnými prostriedkami úrad postupoval v súlade so zásadami hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznesení vlády SR, metodických pokynov a usmernení 
MF SR. 

 
 

1.2 Príjmy kapitoly 

V schválenom rozpočte na rok 2018 boli pre kapitolu úradu schválené, ako záväzný ukazovateľ, 
príjmy vo výške 20 000,00 eur. Celková rozpočtovaná výška príjmov spolu rozpočtovanými 
prostriedkami podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách bola 22 000,00 eur, po úprave 
rozpočtu 23 310,14 eur. Plnenie príjmov za rok 2018 bolo vo výške 32 311,79 eur, čo predstavuje 
plnenie na 138,62 %. 

 
1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 

Úrad v roku 2018 vykázal nedaňové príjmy v štruktúre podľa položiek a podpoložiek ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedenej v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Nedaňové príjmy v roku 2018 (v eurách). 

Kategória Text Rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie Plnenie príjmov 

200 Nedaňové príjmy  22 000,00  23 310,14 32 311,79 138,62 % 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 
v tom: 
212 – Príjmy z vlastníctva: 
212003 – Z  prenajatých budov, 
priestorov a objektov 

  
320,00 

 
320,00 

 
320,00 

 
 320,00 

 
320,00 

 
320,00 

 
30,00 

 
30,00 

 
30,00 

 
9,38 % 

 
9,38 % 

 
9,38 % 

220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 
v tom: 
222 – Pokuty, penále a iné sankcie: 
222003 – Za porušenie predpisov 
223 – Poplatky a platby 
z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb: 
223001 – Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 
223003 – Za stravné 

  
6 000,00 

 
600,00 
600,00 

 
 

5 400,00 
 

3 300,00 
       2 100,00 

 
6 000,00 

 
600,00 
600,00 

 
 

5 400,00 
 

3 300,00 
2 100,00 

 
7 072,65 

 
300,00 
300,00 

 
 

6 772,65 
 

4 514,00 
2 258,65 

 
117,88 % 

 
50,00 % 
50,00 % 

 
 

125,42 % 
 

136,79 % 
107,56 % 

230 Príjem z predaja kapitálových aktív 
v tom: 
231 – Príjem z predaja kapitálových 
aktív: 
231000 – Príjem z predaja kapitálových 
aktív: 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

2 200,00 
 
 

2 200,00 
 

2 200,00 

- 
 
 
- 
 
- 

290 Iné nedaňové príjmy 
v tom: 
292 – Ostatné príjmy: 
292006 – Z náhrad z poistného plnenia 
292012 – Z dobropisov 
292017 – Z vratiek 
292019 – Z refundácie 
292027 – Iné 

15 680,00 
 

15 680,00 
       2 000,00 

5 000,00 
8 010,00 

670,00 
0,00 

16 990,14 
 

16 990,14 
       3 310,14    

5 000,00 
8 010,00 

670,00 
0,00 

23 009,14 
 

23 009,14 
3 310,14 
4 859,12 

13 045,53 
1 563,56 

230,79 

135,43 % 
 

135,43 % 
100,00 % 

97,18 % 
162,87 % 
233,37 % 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 7 z 16 

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

Na príjmovom účte úradu sa nenachádzajú za rok 2018 finančné prostriedky prijaté z rozpočtu 
EÚ a ani iné prostriedky zo zahraničia. 

 

1.2.3 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Schválený rozpočet príjmov v sume 22 000,00 eur bol v priebehu roka 2018 upravený z dôvodu 
vyššieho plnenia príjmov na zdroji 72e - prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 
na sumu 23 310,14 eur.  

 

1.3 Výdavky kapitoly 

Celkový limit výdavkov úradu, t. j. bežných aj kapitálových výdavkov, bol v roku 2018 upravený 
na sumu 12 076 931,68 eur. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov za rok 2018 je vo výške 
11 698 233,17 eur, čo predstavuje 96,86 % z upraveného rozpočtu.  

 

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Úrad v roku 2018 čerpal bežné a kapitálové výdavky v štruktúre podľa položiek ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedenej v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov (v eurách). 

Kategória Text 
Čerpanie 

2017 
Schválený 

rozpočet 2018 
Upravený 

rozpočet 2018 
Čerpanie 

2018 

Čerpanie 
k upravenému 
rozpočtu 2018 

600 Bežné výdavky 8 504 297,18 9 051 351,00 9 589 439,64 9 229 931,18 96,25 % 
610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 4 792 233,23 4 918 879,00 5 253 412,00 5 122 951,11 97,52 % 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 1 711 721,01 1 762 136,00 1 933 775,00 1 850 180,32 95,68 % 

630 Tovary a služby 1 589 112,40 1 996 968,00 1 692 173,19 1 630 620,77 96,36 % 

640 Bežné transfery 411 230,54 373 368,00 710 079,45 626 178,98 88,18 % 

700 Kapitálové výdavky 6 486 335,64 0,00 2 487 492,04 2 468 301,99 99,23 % 

710 Obstarávanie 
kapitálových aktív 6 486 335,64 0,00 2 487 492,04 2 468 301,99 99,23 % 

 
Rozpočet výdavkov bol pre úrad schválený vo výške 9 051 351,00 eur. Rozpočtovými opatreniami 

MF SR bol rozpočet upravený na sumu 12 076 931,68 eur, v hlavnej kategórii 600 v sume 
9 589 439,64 eur a v hlavnej kategórii 700 v sume 2 487 492,04 eur. 

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky 

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 9 051 351,00 eur, upravený v priebehu roka 
2018 na sumu 9 589 439,64 eur, čerpaný k 31. 12. 2018 vo výške 9 229 931,18 eur, čo predstavuje 
čerpanie 96,25 %  upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov 
predstavovali sumu 359 508,46 eur. 
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Rozpočet mzdových prostriedkov pre rok 2018 bol schválený v celkovej sume 
4 918 879,00 eur, upravený v priebehu roka na sumu 5 253 412,00 eur, čerpaný k 31. 12. 2018 
vo výške 5 122 951,11 eur, čo predstavuje 97,52 % upraveného rozpočtu.  

Navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov pre kapitolu úradu bolo realizované rozpočtovým 
opatrením MF SR č. 4 zo 7. 6. 2018 z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platov 
ústavného činiteľa SR v súlade s ustanovením § 29p zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 
niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky a na zvýšenie platov zamestnancov úradu 
v nadväznosti na § 5 zákona štátnom rozpočte na rok 2018 a nariadeniami vlády SR, ktorými 
sa upravujú platové tarify a stupnice platových taríf v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami 
vyššieho stupňa na rok 2018 a taktiež v súvislosti s tým, že v schválenom rozpočte nebolo plánované 
zvýšenie tarifných platov z dôvodu valorizácie na rok 2018.  

Následne MF SR navýšilo rozpočet mzdových prostriedkov rozpočtovým opatrením 
č. 5 z 2. 7. 2018 z dôvodu zabezpečenia plnenia úloh novovzniknutej Národnej jednotky SK-CERT. 

Z celkového rozpočtu mzdových prostriedkov bol pre príslušníkov úradu schválený rozpočet 
v sume 4 657 018,00 eur, upravený v priebehu roka 2018 na sumu 4 853 338,00 eur, čerpaný 
k 31. 12. 2018 vo výške 4 827 726,84 eur (z toho 320 003,00 eur na mzdové prostriedky 
pre príslušníkov úradu vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí - Brusel), čo predstavuje 99,47 % 
upraveného rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa v oblasti 
mzdových prostriedkov v nadväznosti na systemizáciu policajtov (príslušníkov úradu) nebolo 
prekročené.  
 Z celkového rozpočtu mzdových prostriedkov bol pre zamestnancov úradu vykonávajúcich 
práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec úradu“) schválený rozpočet 225 621,00 eur, 
upravený v priebehu roka na sumu 349 484,00 eur, čerpaný k 31. 12. 2018 vo výške 244 634,67 eur, 
čo predstavuje  70,00 % upraveného rozpočtu.  

Z celkovej sumy mzdových prostriedkov pre úrad boli na plat riaditeľa úradu, odmeňovaného 
podľa § 71a zákona o ochrane utajovaných skutočností, čerpané mzdové prostriedky v celkovej 
plánovanej výške. 

Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu v roku 2018 bol 
216 osôb, čo bolo oproti upravenému plánu na rok 2018 (241 osôb) menej o 25 osôb (89,63 %). 
Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu v roku 2018 bol 193 osôb, čo bolo oproti upravenému 
plánu (216 osôb) menej o 23 osôb (89,35 %). Priemerný evidenčný počet zamestnancov úradu v roku 
2018 bol 23 osôb, čo bolo oproti upravenému plánu menej o 2 osoby (92,00 %).  

Evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu k 31. 12. 2018 bol 215 osôb, čo je 
oproti plánu na rok 2018 menej o 26 osôb (89,21 %). Z toho evidenčný počet príslušníkov úradu bol 
192 osôb, čo je oproti plánu menej o 24 osôb (88,89 %). Evidenčný počet zamestnancov úradu bol 
23 osôb, čo je oproti plánu menej o 2 osoby (92,00 %). 

V evidenčnom počte príslušníkov úradu a zamestnancov úradu nie je zarátaných 8 príslušníkov 
úradu, ktorí boli k 31. 12. 2018 na materskej a rodičovskej dovolenke, čo pri nízkom počte príslušníkov 
úradu a zamestnancov úradu výrazne ovplyvňuje plnenie ich stanoveného počtu. Vzhľadom 
na špecifickú činnosť úradu, ako aj proces prijímacieho konania a proces bezpečnostných previerok, 
nie je možné na tieto miesta prijať príslušníkov úradu na zastupovanie na dobu určitú. 

Žiadatelia o prijatie do služobného pomeru príslušníka úradu alebo žiadatelia o prijatie 
do pracovného pomeru zamestnanca úradu sa v rámci prijímacieho konania podrobujú bezpečnostnej 
previerke, ktorá sa vykonáva podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Priebeh bezpečnostnej 
previerky, ktorý je v prípade kladného záveru podkladom pre vydanie osvedčenia na oboznamovanie 
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sa s utajovanými skutočnosťami pre konkrétneho uchádzača, je zdĺhavý proces, čo v podstatnej miere 
ovplyvňuje naplnenie stanoveného počtu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu.  

Počet obsadených systematizovaných miest príslušníkov úradu a zamestnancov úradu 
k 31. 12. 2018 bol 223 osôb, čo bolo oproti plánu na rok 2018 menej o 18 osôb (92,53 %). V roku 2018 
sa v úrade zamestnalo 21 príslušníkov, resp. zamestnancov. Služobný, resp. pracovný pomer ukončilo 
14 príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, čo predstavovalo nárast celkového počtu príslušníkov 
úradu a zamestnancov úradu o 7 osôb.  

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl stanovené na rok 2018 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 471/2016 z 11. októbra 2017 k návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2018 až 2020 boli dodržané. 

Podrobný prehľad údajov o dosiahnutej skutočnosti v oblasti mzdových prostriedkov 
a pracovných síl a ich čerpanie v porovnaní so schváleným a upraveným plánom je uvedený 
v tabuľke č. 5. 
 

Tabuľka č. 5: Čerpanie mzdových prostriedkov (v eurách). 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Rozpočet Skutočnosť 

Plnenie 
k upraveném

u rozpočtu 

  schválený upravený   
Priemerný počet zamestnancov 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 

osoby 241 
 

1 
216 

24 

241 
 

1 
216 

24 

216 
 

1 
193 

22 

89,63 % 
 

100,00 % 
89,35 % 
91,67 % 

Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania: 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 

euro 

 
4 918 879,00 

 
36 240,00 

4 657 018,00 
225 621,00 

 
5 253 412,00 

 
50 589,60 

4 853 338,00 
349 484,40 

 
5 122 951,11 

 
50 589,60 

4 827 726,84 
244 634,67 

 
97,52 % 

 
100,00 % 

99,47 % 
70,00 % 

Z miezd, platov a služobných príjmov 
a ostatné osobné vyrovnania: 
zahraničný plat: 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 
ostatné osobné vyrovnania (paušálne 
náhrady) 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 

euro 

 
327 000,00 

 
 
 

327 000,00 
 
 

12 708,00 
 

12 708,00 
 

 
321 000,00 

 
 
 

321 000,00 
 
 

17 746,00 
 

17 746,00 
 

 
320 003,00 

 
 
 

320 003,00 
 
 

17 746,00 
 

17 746,00 
 

 
99,69 % 

 
 
 

99,69 % 
 
 

100,00 % 
 

100,00 % 
 
 

Evidenčný počet zamestnancov 
k 31.12.2018 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 

osoby 

241 
 
 

1 
216 

24 

241 
 
 

1 
216 

24 

215 
 
 

1 
192 

22 

89,21 % 
 
 

100,00 % 
88,89 % 
91,67 % 
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620 - Poistné a príspevok do poisťovní  
 
Schválený rozpočet finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní za úrad ako 

zamestnávateľa bol na rok 2018 v celkovej sume 1 762 136,00 eur.  Z dôvodu navýšenia mzdových 
prostriedkov pre úrad sa zvýšil rozpočet finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní 
za zamestnávateľa na celkovú sumu 1 933 775,00 eur. 

Čerpanie za rok 2018 v celkovej sume 1 850 180,32 eur bolo priamo závislé od sumy 
vyplatených mzdových prostriedkov a k upravenému plánu predstavuje 95,68 %.  

 
 
630 – Tovary a služby 
 

Rozpočet na tovary a služby bol pre rok 2018 schválený v celkovej sume 1 996 968,00 eur, 
upravený v priebehu roka na sumu 1 692 173,19 eur, čerpaný k 31. 12. 2018 vo výške 1 630 620,77 eur, 
čo predstavuje 96,36 % z upraveného rozpočtu.  

Čerpanie rozpočtu bolo  v nasledovnej programovej štruktúre: 

 0D9 – Bezpečnosť informácií v sume 1 229 523,02 eur z upraveného rozpočtu 1 262 066,64 eur; 

 0EK0U – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – NBÚ v sume 401 097,75 eur 
z upraveného rozpočtu 430 106,55 eur. 
 

631 – Cestovné náhrady 

schválený rozpočet:  181 500,00 eur 
upravený rozpočet:  162 506,00 eur       
čerpanie:   158 511,09 eur 

Čerpanie rozpočtu v sume 158 511,09 eur bolo ovplyvnené počtom realizovaných tuzemských 
a zahraničných služobných ciest (ďalej len „zahraničné cesty“), ktorých nutnosť vyplýva z osobitného 
postavenia úradu. Zahraničné cesty boli uskutočňované predovšetkým s cieľom zabezpečiť účasť 
predstaviteľov úradu, zastupujúcich Slovenskú republiku, na rokovaniach Európskej únie (ďalej len 
„EÚ“) a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“), ako aj s cieľom poskytnúť 
príslušníkom úradu príležitosť odborného vzdelávania, získavania odborných poznatkov účasťou 
na školeniach, konferenciách a seminároch v zahraničí. Zahraničné cesty a prijatia v roku 2018 súviseli 
aj s uplatňovaním aktívnej medzinárodnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti zameranej 
na zhromažďovanie a výmenu skúseností pri budovaní spôsobilostí v tejto oblasti. 
 Zahraničné cesty boli v roku 2018 uskutočnené v celkovom počte 151 a boli realizované 
3 prijatia zahraničných delegácií (ďalej len „prijatia“). Zahraničné cesty a prijatia boli realizované 
v rámci programu 0D9 – Bezpečnosť informácií a na podprogramoch a prvkoch v nasledovnom členení:  
 
0D901 Ochrana utajovaných informácií  

0D90101 – Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií  

V rámci prvku 0D90101 bola uskutočnená jedna zahraničná cesta za účelom účasti 
na 33. plenárnom zasadnutí organizácie MISWG.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 11 z 16 

0D90102 – Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií  

V rámci prvku 0D90102 bolo uskutočnených 75 zahraničných ciest a dve prijatia. Hlavným 
účelom zahraničných ciest boli diskusie a pracovné rokovania na pôde orgánov EÚ a NATO, ako aj 
zabezpečenie odborných aktivít úradu najmä účasťou na zasadnutiach pracovných orgánov inštitúcií 
EÚ a NATO pre oblasť informačnej bezpečnosti (Bezpečnostný výbor Rady EÚ pre INFOSEC, zasadnutie 
panelu o informačnej bezpečnosti a kybernetickej ochrane NATO, zasadnutie pracovnej skupiny 
a akreditačného panelu informačného systému BICES); zasadnutí Bezpečnostného výboru na hlavnej 
úrovni NATO a Bezpečnostného výboru NATO vo formáte pre bezpečnostnú politiku; zasadnutí 
Bezpečnostného výboru GNSS, systému Galileo; zasadnutí Bezpečnostného akreditačného výboru 
(SAB). Ďalej sa uskutočnilo pracovné stretnutie Implementation Tempest Task Force (ITTF), stretnutia 
pracovných skupín KM Inspec, Spec CAT, Crypto Cat, ktoré riešia záležitosti šifrovej ochrany informácií 
a taktiež boli vykonané zónové merania priestorov SD SR pri NATO a SZ SR pri EÚ a technickej 
bezpečnostnej prehliadky priestorov SZ SR pri EÚ. 

V roku 2018 sa uskutočnili aj bilaterálne stretnutia (prijatia), ktoré boli zamerané na oblasť 
šifrovej služby. Na pôde úradu sa uskutočnilo 40. stretnutie pracovnej skupiny NATO PKI Advisory 

Group (NPAG), ktorá je zameraná najmä na prípravy štandardov a legislatívnych dokumentov 

upravujúcich nasadenie infraštruktúry verejného kľúča v prostredí NATO a Federated Mission 
Networks.  

V poradí druhé stretnutie príslušníkov úradu so zástupcami Národného úradu pre kybernetickú 
a informačnú bezpečnosť Českej republiky bolo zamerané na problematiku šifrovej ochrany informácií, 
národných distribučných autorít, nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania a technických 
bezpečnostných prehliadok. Uskutočnilo sa v širšom formáte a boli prizvaní aj odborní pracovníci 
z ďalších inštitúcií, do ktorých pôsobnosti spadajú vyššie uvedené témy ako aj predstavitelia 
akademickej sféry.  

0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií  

V rámci prvku 0D90103 boli realizované zahraničné cesty v rámci členstva úradu v  pracovnej 
skupine k NATO MN CD ET Projektu (medzinárodný projekt kybernetickej bezpečnosti zameraný 
na vzdelávanie a tréning), ktorý sa zameriava na tvorbu vzdelávacieho programu NATO v oblasti 
kybernetiky a kybernetickej bezpečnosti.  V apríli sa konalo zasadnutie pracovnej skupiny NATO MN 
CD ET Project a taktiež konferencia 4. NATO CD SDP Cyber Defence Smart defence Project.  

0D904 Dôveryhodné služby  

V rámci podprogramu 0D904 bola uskutočnená jedna zahraničná cesta za účelom účasti 
na pracovnom zasadnutí organizovaného Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí  a informácií 
(ďalej len „ENISA“) v rámci implementačných aktov pre eIDAS, ktoré bolo spojené  s pracovným 
rokovaním dozorných orgánov dôveryhodných služieb (FESA).  

0D905 Kybernetická bezpečnosť  

V rámci podprogramu 0D905 bolo zrealizovaných 50 zahraničných ciest, ktoré súviseli  s plnením 
úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä aktívnou účasťou v Horizontálnej pracovnej 
skupine pre kybernetické záležitosti (Horizontal Working Party, HWP; účasťou na zasadnutí ENISA 
management Board; účasťou na zasadaní pracovnej skupiny NIS Cooperation Group (Skupina 
pre spoluprácu); aktívnou účasťou Slovenskej republiky na cvičení kybernetickej ochrany NATO – 
CYBER COALITION EXERCISE 2018; realizovaním kybernetického cvičenia SecOps Europe 2018; účasťou 
na zasadnutí neformálnej skupiny pre kybernetické otázky (IWG) Organizácie pre bezpečnosť 
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a spoluprácu v Európe (OBSE); účasťou na výjazdovom zasadnutí Výboru pre kybernetickú bezpečnosť 
v Dánsku.  

0D903 Riadenie a podpora programov  

V rámci podprogramu 0D903 sa v novembri 2018 v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé 
spoločné podujatie úradu  a agentúry ENISA. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov 
z 15 krajín, pre ktorých bola pripravená pestrá paleta prednášok od odborníkov, ktorí vedia reálne 
posúdiť vplyv smernice NIS na ich pracovné oblasti.  

V priebehu roka 2018 prišlo k rotácii príslušníkov úradu na Stálej delegácii Slovenskej republiky 
pri NATO (ďalej len „SD SR pri NATO“)  a Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ (ďalej len „SZ SR 
pri EÚ) a k zriadeniu novej pozície vedúcej Osobitného pracoviska Brusel. S rotáciou a zriadením 
nového pracoviska v Bruseli súviselo celkovo 15 zahraničných ciest, ktoré zahŕňali predvýjazdovú 
prípravu príslušníkov, sťahovanie a samotné vyslanie. 

632 – Energie, voda a komunikácie 

schválený rozpočet:  336 725,00 eur 
upravený rozpočet:  272 946,20 eur       
čerpanie:   271 782,54 eur 

Výdavky tejto položky predstavujú náklady na všetky druhy energií a komunikačných služieb, 
najmä výdavky za elektrickú a tepelnú energiu, poštové a telekomunikačné služby, elektronický prenos 
dát, poplatky za užívanie spojovacích sietí, internet, a iné. 

 

633 – Materiál 

schválený rozpočet:  128 590,00 eur 
upravený rozpočet:  298 055,06 eur       
čerpanie:   264 189,78 eur 

Čerpanie prostriedkov v rámci tejto položky ovplyvnil predovšetkým nákup všeobecného 
materiálu (116 104,26 eur), interiérového vybavenia (11 343,71 eur), výpočtovej techniky 
(52 574,41 eur), telekomunikačnej techniky (22 193,05 eur), prevádzkových strojov, prístrojov 
a zariadení (25 165,27 eur) a softvéru (13 937,83 eur). 

634 – Dopravné 

schválený rozpočet:  74 789,00 eur 
upravený rozpočet:  79 265,14 eur       
čerpanie:   75 945,72 eur 

Výdavky súviseli s nákupom pohonných hmôt a mazív (31 997,13 eur), úhradou poplatkov 
za zmluvné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel (10 475,42 eur). Tiež sú tu zahrnuté 
výdavky na bežné servisné kontroly, opravu a údržbu vozidiel (30 075,37 eur). 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

schválený rozpočet:  584 974,00 eur 
upravený rozpočet:  160 861,70 eur        
čerpanie:   151 324,02 eur 
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Výdavky z tejto položky súviseli s úhradami za služby dodávateľských subjektov pri zabezpečovaní 
bežnej údržby majetku úradu. Čerpanie ovplyvnili náklady na opravu a údržbu softvéru (88 687,76 eur), 
budov (9 976,10 eur), prevádzkových strojov a zariadení (22 975,79 eur), ako aj oprava 
telekomunikačnej (13 782,83 eur) a výpočtovej techniky (6 832,38 eur). 

636 – Nájomné za prenájom 

schválený rozpočet:  64 580,00 eur 
upravený rozpočet:  74 996,62 eur       
čerpanie:   74 994,86 eur 

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky je ovplyvnené predovšetkým sumou nájomného 
za prenájom služobných bytov vyslaných príslušníkov úradu (63 703,52 eur), sumou za prenájom časti 
nebytových priestorov, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie uzla siete úradu 
(6 399,12 eur) a sumou za prenájom komunikačnej infraštruktúry (4 790,62 eur). 

637 – Služby 

schválený rozpočet:  625 810,00 eur 
upravený rozpočet:  643 542,47 eur       
čerpanie:   633 872,76 eur 

Táto položka zahŕňa predovšetkým výdavky na školenia a konferencie na Slovensku 
a v zahraničí, kurzy pre príslušníkov a zamestnancov úradu (42 992,38 eur), služby a školenia 
v oblasti informačno-komunikačných technológii (12 086,18 eur), všeobecné služby (96 164,19 
eur), špeciálne služby (156 774,28 eur), príspevok na stravovanie (109 614,47 eur), povinný prídel 
do sociálneho fondu (51 884,12 eur), dane a miestne poplatky (26 343,46 eur), odmeny na základe 
dohôd o vykonaní práce (102 662,50 eur) a iné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti úradu. 
 
 
640 - Bežné transfery 

 
Rozpočet na bežné transfery bol pre rok 2018 schválený v sume 373 368,00 eur, upravený 

v priebehu roka na sumu 710 079,45 eur, čerpaný k 31. 12.2018 vo výške 626 178,98 eur, 
čo predstavuje 88,18 % z upraveného rozpočtu. 

Čerpanie finančných prostriedkov zahŕňa najmä výdavky na nemocenské dávky za prvých 
10 dní choroby hradené zamestnávateľom, náhrady (odevné), náhrady na odstupné a odchodné 
a na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch. 

Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky 

Rozpočet kapitálových výdavkov bol pre rok 2018 schválený v sume 0,00 eur, v priebehu roka 
2018 bol upravený na sumu 2 487 492,04 eur, čerpaný k 31. 12. 2018 vo výške 2 468 301,99 eur, 
čo predstavuje 99,23 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci kapitálových 
výdavkov predstavovali sumu 19 190,05 eur. 

V nadväznosti na realizáciu systémových opatrení v súlade s uznesením vlády SR č. 236/2014 
a č. 328/2015 a koncepčných úloh z nich vyplývajúcich bol rozpočet kapitálových výdavkov upravený 
v priebehu roka 2018 uvoľnením prostriedkov viazaných z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 
zákona o rozpočtových pravidlách v rámci programu 0D9 – Bezpečnosť informácií  v celkovej sume 
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81 921,72 eur a v rámci podprogramu 0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho 
rozpočtu – Národný bezpečnostný úrad v celkovej sume 1 507 600,00 eur.  

Ďalšie úpravy kapitálových výdavkov boli realizované na základe úpravy záväzných ukazovateľov 
v rámci kapitoly v súlade s ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlách v rámci programu 
0D9 Bezpečnosť informácií a podprogramu 0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho 
rozpočtu – úrad. Významná úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 3 500 000,00 eur bola 
realizovaná na základe žiadosti rozpočtovej kapitoly a účelovo určená na plnenie úloh v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností a na vybudovanie bezpečnostného prostredia a infraštruktúry v rámci 
projektu GALILEO. 

Najväčší podiel kapitálových výdavkov v rámci programu 0D9 bol použitý na vybudovanie 
informačného systému pre elektronizáciu služieb NBÚ v oblastiach ochrany utajovaných skutočností 
a interných predpisov úradu. Najväčší podiel kapitálových výdavkov v rámci podprogramu 0EK0U bol 
použitý na vybudovanie informačného systému kvalifikovaných dôveryhodných služieb úradu 
v súvislosti s činnosťami spojenými s poskytovaním dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii  
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES a zákona o dôveryhodných službách. 

 

1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

Úrad v roku 2018 čerpal výdavky podľa funkčnej klasifikácie v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: Výdavky podľa funkčnej klasifikácie (v eurách). 

Fu
n

kčn
á 

klasifikácia
 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % 
čerpanie 
celkom 
k uprav. 
rozpočtu 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

02.2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

03.2.0 1 650,00 0,00 1 650,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 - 

03.5.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

03.6.0 8 890 403,00 0,00 8 890 403,00 9 434 796,46 2 487 492,04 11 922 288,50 9 087 311,94 2 468 301,99 11 555 613,93 96,92 % 

07.2.1 35 000,00 0,00 35 000,00 13 933,00 0,00 13 933,00 8 142,20 0,00 8 142,20 58,44 % 

09.5.0 51 898,00 0,00 51 898,00 55 080,18 0,00 55 080,18 54 480,96 0,00 54 480,96 98,91 % 

10.1.1 72 400,00 0,00 72 400,00 84 180,00 0,00 84 180,00 79 996,08 0,00 79 996,08 95,03 % 

Spolu: 9 051 351,00 0,00 9 051 351,00 9 589 439,64 2 487 492,04 12 076 931,68 9 229 931,18 2 468 301,99 11 698 233,17 96,86 % 

BV – bežné výdavky KV – kapitálové výdavky 

 

Najvýznamnejší podiel čerpania finančných prostriedkov je na funkčnej klasifikácii 03.6.0. 

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, platy, poistné, tovary a služby (napr. cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné). Kapitálové výdavky boli čerpané  
na obstarávanie kapitálových aktív. Použitie týchto finančných prostriedkov je bližšie hodnotené 
v rámci ekonomickej klasifikácie. 

 

1.3.3 Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

Úrad v roku 2018 nehradil žiadne výdavky z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim. 
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1.3.4 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 9 051 351,00 eur bol v priebehu roka upravovaný 
rozpočtovými opatreniami MF SR na výslednú sumu 12 076 931,68 eur. V priebehu roka úrad realizoval 
operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov vo vlastnom hospodárení v súlade s kompetenciami 
správcu rozpočtovej kapitoly.  

Hospodárenie s finančnými prostriedkami rozpočtu bolo v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách a súvisiacimi vyhláškami a metodickými usmerneniami. 

 

1.4 Finančné operácie 

1.4.1 Príjmové finančné operácie  

Úrad v roku 2018 v hlavnej kategórii 400 evidoval finančnú operáciu v sume 9 217 215,85 eur 
(prevod počiatočného stavu na účte na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia 
príslušníkov úradu). V hlavnej kategórii 500 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
neevidoval finančné operácie. 

 

Samostatné účty 

Úrad k 31. 12. 2018 evidoval účet cudzích prostriedkov, účet na zabezpečenie financovania 
sociálneho zabezpečenia policajtov a účet sociálneho fondu. 

 

1.4.2 Výdavkové finančné operácie 

Úrad nemal v roku 2018 v hlavnej kategórii 800 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
finančné operácie. 

 

1.5 Zhodnotenie zamestnanosti 

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl boli dodržané. 

 

1.6 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

Úrad nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 

 

2. Tabuľková časť 
 
Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov Národného bezpečnostného úradu za rok 2018. 
 
Tabuľka č. 2 Výdavky Národného bezpečnostného úradu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 

za rok 2018. 
 
Tabuľka č. 3 Finančné operácie Národného bezpečnostného úradu za rok 2018. 
 
Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele Národného bezpečnostného úradu za rok 2018. 
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Tabuľka č. 5 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií Národného bezpečnostného 
úradu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie – netýka sa činnosti úradu. 

 
Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií Národného bezpečnostného úradu podľa 

ekonomickej a funkčnej klasifikácie – netýka sa činnosti úradu. 
 
 

3. Prílohy 

3.1 Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2018 

 Organizačná schéma kapitoly platná k 31. 12. 2018 – netýka sa činnosti úradu (úrad nemá 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové a príspevkové organizácie). 

 

3.2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 

 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom 
rozpočtovom roku, opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov (príloha č. 1). 

 

3.3 Ročná monitorovacia správa 

 Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách 
(príloha č. 2). 

 
 



 

strana 1 z 1 
 

Príloha č. 1 

 
 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2018 
 

 
Vnútorné kontrolné orgány úradu v roku 2018 vykonali deväť plánovaných vnútorných kontrol. 

Štyri vykonané kontroly sa týkali vecného plnenia úloh úradu z uznesení vlády Slovenskej republiky. 
Ostatné kontroly boli zamerané najmä na kontrolu ochrany utajovaných skutočnosti a to konkrétne za 
oblasť bezpečnosti technických prostriedkov, kontrolu stavu požiarnej ochrany, kontrolu dodržiavania 
prevádzkového poriadku a výkonu fyzickej ochrany úradu ako aj kontrolu stavu BOZP v oblasti 
vykonávania bezpečnostnotechnickej služby. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, pri jednej kontrole boli zistené nedostatky a preto bol vypracovaný 
protokol o výsledku kontroly a zápisnica o prerokovaní protokolu, kde boli navrhnuté nasledovné 
opatrenia: 

1. vykonať preškolenie z NR NBÚ č. 10/2014 (Nariadenie riaditeľa NBÚ o personálnej evidencii 
a úlohách útvarov Národného bezpečnostného úradu súvisiacich so služobným pomerom 
príslušníkov Národného bezpečnostného úradu) u všetkých príslušníkov útvarov, na ktorých 
boli zistené nedostatky;  

2. zvýšiť kontrolnú činnosť nadriadených voči podriadeným;  
3. dôsledné dodržiavanie čl. 41 ods. 9 písm. e.) NR NBÚ č. 10/2014 zo strany nadriadených;  
4. prehodnotiť zmenu pracovného času u časti príslušníkov NBÚ, ktorí nedodržiavajú ani zmenu 

pracovného času, ktorý im bol schválený na základe ich žiadosti;  
5. vykonať disciplinárne opatrenia na odstránenie opakujúceho sa stavu u príslušníkov NBÚ, ktorí 

opakovane porušujú NR NBÚ č. 10/2014;  
6. zabezpečiť novú knihu dochádzky na odbore bezpečnostnej prevádzky technickej sekcie a jej 

riadne vedenie v zmysle NR NBÚ č. 10/2014;  
7. vykonať následnú kontrolu na útvaroch, kde dochádza k porušovaniu NR NBÚ č. 10/2014 

do šiestich mesiacov od ukončenia kontroly. 
 
Okrem plánovaných vnútorných kontrol boli v roku 2018 boli zahájené dve mimoriadne 

kontroly. Jedna skončila záznamom o kontrole a druhá nebola k 31. 12. 2018 uzavretá.  
 
V roku 2018 boli na úrade vykonané tri vnútorné audity. Boli zamerané na overenie 

a zhodnotenie činnosti škodovej komisie a vysporiadania škôd v podmienkach úradu, vynakladanie 
verejných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie informácií v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Vykonanými auditmi neboli v povinnej osobe 
zistené nedostatky.  

 
Úrad vlády Slovenskej republiky v roku 2018 vykonal kontrolu plnenia úloh, ktoré úradu 

vyplývajú z uznesení vlády. Počas kontroly neboli zistené žiadne nedostatky.   
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Príloha č. 2 
 
 

Ročná monitorovacia správa k 31. 12. 2018 
        

Programová štruktúra 
 

0D9 – BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ 
 
 

Zámer: Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných informácií, 
zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej 
bezpečnosti 

Gestor: sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 
Komentár : 

Jednotlivé ciele programu 0D9 – Bezpečnosť informácií v nadväznosti na zámer programu  
„Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných informácií, zákonom 
o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej bezpečnosti“ boli v priebehu roka 
2018 plnené na požadovanej úrovni. Plnenie programu na jednotlivých úrovniach podprogramov 
a prvkov ovplyvňujú najmä kvalita a stabilita legislatívneho prostredia, kvantita a stupeň utajenia 
utajovaných skutočností, ktoré vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred 
neoprávnenou manipuláciou, reálne hrozby a riziká, odborná spôsobilosť zamestnancov, 
bezpečnostná spoľahlivosť navrhovaných osôb a podnikateľov, súčinnosť orgánov pri poskytovaní 
informácií pri vykonávaní bezpečnostných previerok a i. Napriek tomu porovnaním plánovaných 
a dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že výsledky zabezpečujú plnenie zámeru programu 
v nadväznosti na stanovené ciele, merateľné ukazovatele sú vhodne zvolené a nepredpokladajú 
sa riziká a odchýlky od rozpočtových zámerov. Ciele sa plnia na základe existujúcich kapacít Národného 
bezpečnostného úradu v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti. Gestori jednotlivých 
podprogramov a prvkov jednotlivé ciele k 31. 12. 2018 splnili. 

 

Vypracoval:  sekcia ekonomiky a prevádzky 
Schválil:  riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 

 
Cieľ 1:  Zaistiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 

Názov ukazovateľa  Rok 
 2017 

Rok 
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Kvalitné a včasne ukončené previerky personálnej 
a priemyselnej bezpečnosti 

Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Hodnotený cieľ sleduje zámer programu „Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane 

utajovaných informácií, zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej 
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bezpečnosti“, vychádza z úlohy úradu zabezpečiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných 

informácií v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov na požadovanej úrovni dostatočným počtom 

oprávnených osôb a podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti, s cieľom 

minimalizovať riziko postúpenia utajovaných skutočností osobám alebo podnikateľom, ktorých 

bezpečnostná spoľahlivosť nebola posúdená podľa príslušných právnych predpisov.  
Dosiahnutie stanoveného cieľa je možné hodnotiť ako efektívne a hospodárne. Na jeho realizácii 

sa podieľali príslušníci plnením úloh na požadovanej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni.  

Cieľovými skupinami sú navrhované osoby a podnikatelia. Stanovený ukazovateľ nadväzuje 

na cieľ a monitoruje jeho plnenie, pričom sleduje kvalitné a včasné  ukončenie bezpečnostných 

previerok navrhovaných osôb a podnikateľov.  

Od 01. 01. 2018 31. 12. 2018 prijal úrad 4 738 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky 

navrhovanej osoby a 98 žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Z počtu prijatých 

žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby bolo v hodnotenom období 

ukončených 4 090 bezpečnostných previerok. Z počtu prijatých žiadostí o vydanie potvrdenia 

o priemyselnej bezpečnosti bolo v hodnotenom období ukončených 51 bezpečnostných previerok.  

Spolu bolo prijatých 4 836 žiadostí o bezpečnostnú previerku, z toho ukončených bolo 4 141 

bezpečnostných previerok.  

Vyššie uvedené žiadosti boli vybavované a bezpečnostné previerky ukončené vzhľadom 

na zákonom stanovené lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke navrhovanej osoby (úrad 

je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania, 

o bezpečnostnej previerke III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania, o bezpečnostnej 

previerke IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania, a ak nemožno vzhľadom na povahu veci 

rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ich predĺžiť najviac o tri mesiace) a vzhľadom na zákonom 

stanovené lehoty na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (úrad je povinný rozhodnúť 

o bezpečnostnej previerke pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov 

po podaní žiadosti, pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní 

žiadosti, a ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ich úrad 

predĺžiť najviac o tri mesiace).  

Možno konštatovať, že v hodnotenom období vzhľadom na vyššie uvedené zákonom stanovené 

lehoty boli bezpečnostné previerky navrhovaných osôb a bezpečnostné previerky podnikateľov 

ukončené kvalitne a včas a podarilo sa dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“.  

Plnenie stanoveného cieľa ovplyvňujú najmä kvalita a stabilita legislatívneho prostredia, kvantita 

a stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré vzhľadom na záujem SR treba chrániť pred 

neoprávnenou manipuláciou, reálne hrozby a riziká, odborná spôsobilosť zamestnancov, 

bezpečnostná spoľahlivosť navrhovaných osôb a podnikateľov, súčinnosť orgánov pri poskytovaní 

informácií pri vykonávaní bezpečnostných previerok, plnenie zákonom stanovených povinností 

navrhovanou osobou v priebehu bezpečnostnej previerky, úroveň bezpečnostného povedomia, 

personálna stabilita vo vedúcich funkciách v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov, ekonomická 

stabilita podnikateľov, fluktuácia zamestnancov a mnoho ďalších faktorov, ovplyvňujúcich počet 

žiadostí, priebeh a výsledok bezpečnostných previerok navrhovaných osôb a podnikateľov.  

  

Zdroj získavania údajov:   interný  

  

Vypracoval:                               sekcia previerok 

Schválil:   riaditeľ sekcie previerok  
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Cieľ 2:  Zaistiť technickú spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: technická sekcia 
Zodpovedný: riaditeľ technickej sekcie 

Názov ukazovateľa  Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
 2019 

Rok 
 2020 

Zaistená technická spôsobilosť na ochranu UI Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

S cieľom zabezpečenia ochrany utajovaných informácií pred ich únikom prostredníctvom 

nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania (ďalej len „NEV“) sa vykonáva súbor opatrení 

na zariadeniach technických prostriedkov (ďalej len „TP“), ako aj v priestoroch, kde budú TP 

umiestnené. Celý proces posudzovania z hľadiska ochrany pred NEV je náročný na prípravu, priebeh 

a vyhodnotenie meraní. Súbor opatrení zahŕňa najmä zónové merania priestorov, merania NEV 

prostriedkov šifrovej ochrany informácií (ďalej len „PŠOI“) a merania NEV zariadení TP. Merania NEV 

zariadení TP a PŠOI sa vykonávajú v špecializovanom TEMPEST laboratóriu v priestoroch NBÚ. Zónové 

merania priestorov sa vykonávajú mobilnou meracou aparatúrou. Merania sa vykonávajú na základe 

žiadostí od orgánov verejnej moci alebo podnikateľov, ktorí budú spracovávať utajované skutočnosti 

na TP alebo na PŠOI, prípadne ako súčasť procesu certifikácie. V žiadosti sa špecifikujú požiadavky 

na výkon meraní zariadení TP, PŠOI alebo zónových meraní priestorov. Na vybavenie žiadosti môže byť 

potrebné zmerať niekoľko zariadení TP, PŠOI alebo priestorov. Výstupom plnenia cieľa sú protokoly, 

stanoviská a inštalačné záznamy, ktoré sú podkladmi k certifikácii TP alebo PŠOI.  

V roku 2018 bolo prijatých 54 žiadostí o stanovisko k certifikácii TP, vykonanie meraní NEV 

zariadení TP a o vykonanie zónových meraní priestorov, z ktorých bolo vybavených 52. Na základe 

doručených žiadostí bolo vykonaných 668 meraní zariadení TP a PŠOI a 89 zónových meraní priestorov, 

na základe ktorých bolo kategorizovaných 153 zariadení TP a 149 priestorov.  

Novými funkcionalitami úradu sú vykonávania technických bezpečnostných prehliadok priestorov 

určených na ochranu utajovaných informácií na ich ochranu pred únikom odpočúvaním a meranie 

vlastností tienených komôr. V roku 2018 boli prijaté 2 žiadosti o vykonanie technických 

bezpečnostných prehliadok (prehliadnuté boli 4 priestory) a 2 žiadosti o vykonanie meraní tienených 

komôr (zmerané boli 2 tienené komory).  

Porovnaním plánovaných a dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že výsledky zabezpečujú 

plnenie stanoveného cieľa, merateľný ukazovateľ je vhodne zvolený a nepredpokladajú sa riziká 

a odchýlky od rozpočtových zámerov. Cieľ sa plní na základe existujúcich kapacít úradu v súlade 

so zásadami efektívnosti a hospodárnosti. Výkon meraní NEV je v súlade s potrebami cieľovej skupiny. 

Avšak vzhľadom na prudký rozvoj nových technológií a tiež inštaláciu zložitých zariadení je žiadúce 

obstaranie zariadení na vysoko odborné činnosti (napr. zariadenia na vykonávanie špeciálnych analýz 

elektromagnetických signálov, systém na meranie akustickej nepriezvučnosti atď.). Tiež budú potrebné 

finančné prostriedky na údržbu, obmenu a pravidelnú kalibráciu techniky a na špeciálne školenia 

príslušníkov úradu.  

Vytvorenie optimálnych podmienok technickej spôsobilosti na ochranu utajovaných informácií je 

zabezpečované aj akreditáciou komunikačných a informačných systémov pre manipuláciu utajovaných 

informácií SR, NATO a EÚ, ako aj certifikáciou prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných 

informácií pre rôzne stupne utajenia. V roku 2018 boli akreditované 2 komunikačné a informačné 

systémy pre manipuláciu utajovaných informácií NATO v súlade s Bezpečnostnou politikou NATO C-

M(2002)49 a 3 systémy pre EÚ v súlade s Rozhodnutím rady (2013/488/EÚ). V roku 2018 bolo 
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certifikovaných 87 prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií. Bola ukončená 

prevádzka prostriedkov ŠOI ktorým skončili certifikáty (Baranec, Hornád). Na rezortné registre boli 

distribuované nové prostriedky ŠOI (SINA). Bol vybudovaný segment „D“, „T“ a „T NATO“ 

pre spracovávanie a prenášanie informácií stupňa utajenia „dôverné“, „tajné“ a „tajné NATO“.   

 
Zdroj získavania údajov : interný   
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 

 
Cieľ 3:  Zabezpečiť efektívny systém pre poskytovanie dôveryhodných služieb pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu v súlade s platným zákonom 
o dôveryhodných službách 

Gestor: technická sekcia, odbor bezpečnostnej prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky 

Názov ukazovateľa  Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Efektívny systém pre poskytovanie dôveryhodných 
služieb 

Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Zavedenie a zabezpečenie efektívneho systému pre poskytovanie dôveryhodných služieb pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu v súlade s platným zákonom o dôveryhodných službách 

je naplnením záväzkov SR voči EÚ v oblasti dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 

o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie o eIDAS“). V roku 2018 bola dobudovaná 

a spustená do prevádzky infraštruktúra kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Následne prebehol 

audit v mesiacoch júl (TSA a vydávanie certifikátov a pečatí) a október (validácia a archivácia). Systém 

pre poskytovanie dôveryhodných služieb je plne prispôsobený skutočným potrebám, ktoré vychádzajú 

z požiadaviek kladených na Národný bezpečnostný úrad zo zákona o dôveryhodných službách 

a z nariadenia eIDAS. K termínu zhodnocovania plnenia cieľov sa časový plán plní.  

  

Zdroj získavania údajov :  interný  
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 

 
Cieľ 4  Zabezpečiť otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor 
Gestor: Národná jednotka SK-CERT 
Zodpovedný: riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT 

Názov ukazovateľa  Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Zvýšená bezpečnosť kybernetického priestoru Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 
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Plnenie cieľa : 
Národná jednotka SK-CERT ako samostatný útvar Národného bezpečnostného úradu v roku 2018 

naďalej rozvíjala svoju pôsobnosť a spôsobilosť pri zabezpečovaní otvoreného, bezpečného 

a chráneného národného kybernetického priestoru.   

Od 1. apríla 2018 vošiel do účinnosti zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý vymedzil práva a povinnosti Národného bezpečnostného úradu 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Týmto zákonom Slovenská republika transponovala Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej 

spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „smernica NIS“) 

a ako jeden z mála štátov v Európskej únii v termíne (termín transpozície bol v smernici stanovený 

do 9. mája 2018).   

Zákon určuje úradu postavenie Národnej jednotky CSIRT. Úrad povinnosti národnej jednotky CSIRT 

vykonáva prostredníctvom samostatného útvaru Národnej jednotky SK-CERT, ktorej úlohou je riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov s celoslovenskou pôsobnosťou a zodpovednosťou 

pri komunikácii a riešení incidentov na národnej aj medzinárodnej úrovni.   

Dôležitým krokom pri budovaní Národnej jednotky SK-CERT bolo získanie medzinárodného uznania 

jednotky a začlenenie národnej jednotky do najdôležitejších medzinárodných organizácií, združujúcich 

jednotky CSIRT po celom svete. Súčasťou tohto procesu bolo vytvorenie organizačného, personálneho, 

procesného a technologického rámca jednotky, ktoré boli overené niekoľkými medzinárodnými 

auditmi, po ktorých získala Národná jednotka SK-CERT akreditovaný status v organizácii Trusted 

Introducer a členstvo v organizácii FIRST (Forum of Incident Response Security Teams). Táto 

skutočnosť, spolu s členstvom v európskej sieti národných jednotiek CSIRT Network, znamená, 

že Národná jednotka SK-CERT má medzinárodne potvrdené spôsobilosti na riešenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov.  

SK-CERT v roku 2018 riešila a koordinovala riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 

v národnom kybernetickom priestore. Spolupracovala pri tom nie len so zasiahnutými subjektami, 

ale aj s národnými a medzinárodnými partnermi. Na národnej úrovni sa naďalej podporuje spolupráca 

s CSIRT.SK, jednotkou, ktorá bola zákonom o kybernetickej bezpečnosti určená za vládnu jednotku 

CSIRT. Takisto bola naďalej rozvíjaná aj spolupráca s GOV CERT SK, jednotkou, ktorá vykonáva 

bezpečnostný a prevádzkový monitoring na úrovni siete GOVNET. Nemožno opomenúť, že národná 

jednotka SK-CERT rozvíja a udržuje spoluprácu a profesionálne vzťahy aj s inými subjektami, 

akými sú napríklad jednotka CSIRT Ministerstva obrany, Odbor počítačovej kriminality Prezídia 

policajného zboru, poskytovatelia internetových služieb a súkromné spoločnosti zaoberajúce sa 

kybernetickou bezpečnosťou.   

Národná jednotka SK-CERT pokračovala vo vydávaní distribúcii bezpečnostných bulletinov a varovaní, 

ktoré obsahovali dôležité informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä informácie 

o zraniteľnostiach hardvéru a softvéru, závažných incidentoch a hrozbách v národnom 

a medzinárodnom kybernetickom priestore. Bulletiny a varovania boli zasielané partnerom 

prostredníctvom e-mailu a takisto boli zverejňované na webovej stránke www.sk-cert.sk.   

Zástupcovia SK-CERT reprezentovali úrad, ako aj Slovenskú republiku na viacerých významných 

medzinárodných konferenciách v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledkom týchto aktivít bolo 

nielen získavanie vedomostí o nových trendoch kybernetickej bezpečnosti, ale aj nadviazanie 

profesionálnych vzťahov v medzinárodnej komunite.   

Účasťou na medzinárodných kybernetických bezpečnostných cvičeniach umožnila pracovníkom 

SKCERT precvičiť odborné a manažérske spôsobilosti a takisto získať nové skúsenosti v oblasti 

http://www.sk-cert.sk/
http://www.sk-cert.sk/
http://www.sk-cert.sk/
http://www.sk-cert.sk/
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kybernetickej bezpečnosti, nových trendov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov 

a analýzy hrozieb. V roku 2018 SK-CERT absolvoval tieto cvičenia:   

- Locked Shield 2018 – najväčšie NATO cvičenie, zamerané na kybernetickú bezpečnosť. 

Zástupcovia SK-CERT sa zúčastnili tohto cvičenia spolu so zástupcami Ministerstva obrany 

a CSIRT.SK.  

- Cyber Europe 2018 – cvičenie agentúry ENISA, zamerané na technické, procesné a manažérske 

spôsobilosti jednotlivých zúčastnených členských krajín.   

- CyberEx 2018 – cvičenie, zamerané na technické riešenie incidentov, forenznú analýzu 

a analýzu malvéru  

- Cyber Coalition 2018 – cvičenie kybernetickej obrany  a bezpečnosti organizované NATO.  

Úrad takisto plní úlohu národného kontaktného bodu pre kybernetickú bezpečnosť voči Európskej únii, 

Severoatlantickej Aliancii (NATO) a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pričom 

zástupca úradu reprezentujúci Slovenskú republiku je aj členom Management board ENISA. Príslušníci 

úradu sa aktívne zúčastňujú na zasadnutiach Bezpečnostného výboru NATO pre bezpečnostnú politiku 

a zasadnutiach Informal Working Group (IWG) OBSE.  

  

Zdroj získavania údajov : interný  

  

Vypracoval :                                    Národná jednotka SK-CERT  

Schválil :                                           riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT      

  

 

0D901 – OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ 
 

Zámer:  Optimálne podmienky ochrany utajovaných informácií 
Gestor: sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 
 
Komentár : 

Cieľom ochrany utajovaných informácií je dosiahnutie ich bezpečnosti vytvorením systémových 

opatrení v jednotlivých oblastiach bezpečnosti.  

Plnenie stanovených cieľov v rámci jednotlivých prvkov podprogramu ochrana utajovaných 

informácií, spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií, technická spôsobilosť  na ochranu  

utajovaných informácií a spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií, pozitívne 

vplýva na vytváranie vhodných podmienok v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (personálna 

bezpečnosť, priemyselná bezpečnosť, administratívna bezpečnosť, fyzická bezpečnosť a objektová 

bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov), pričom sleduje zámer podprogramu zabezpečiť 

„optimálne podmienky ochrany utajovaných informácií“.  

Cieľom prvku spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií v hodnotenom období je 

zabezpečenie optimálnych podmienok ochrany utajovaných informácií v orgánoch verejnej moci 

a u podnikateľov dostatočným počtom oprávnených osôb, pričom na zvýšenie úrovne ochrany 

utajovaných informácií pozitívne vplývajú vykonávané kontroly ochrany utajovaných informácií 

a zvyšovanie bezpečnostného povedomia vykonávaním skúšok bezpečnostných zamestnancov 

a preškolením osôb v rôznych oblastiach bezpečnosti.  
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Výstupom cieľov prvku technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií je dosiahnutie 

maximálnej technickej spôsobilosti na ochranu utajovaných informácií. Dosiahnutý výsledok je 

v plnej miere naplnením potrieb cieľovej skupiny v oblasti akreditácie systémov potrebných 

na ochranu utajovaných informácií, a tiež v oblasti certifikácii zariadení a prostriedkov potrebných 

na ochranu utajovaných informácií.  

Prvok spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií je zameraný na vytvorenie 

podmienok na ochranu utajovaných skutočností poskytnutých a prijatých v rámci medzinárodnej 

spolupráce, s cieľom zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany utajovaných skutočností Slovenskej 

republiky postupovaných cudzej moci a utajovaných skutočností cudzej moci postupovaných 

Slovenskej republike.  

Na realizácii jednotlivých cieľov prvkov podprogramu sa podieľali príslušníci útvarov úradu.  

Vo vzťahu k dosiahnutiu stanovených cieľov v rámci prvkov podprogramu možno kritériá 

efektívnosti a hospodárnosti  hodnotiť ako primerané. Odrazom je plnenie úloh v požadovanej kvalite 

a kvantite.  

Účelom hodnotenia je zistiť, či je predmetný podprogram konzistentný s potrebami a úlohami 

úradu.  

  

Vypracoval:  sekcia previerok   

Schválil:                        riaditeľ sekcie previerok  

 
0D90101   Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 
 
Komentár : 

Dosiahnuté výsledky plnenia jednotlivých cieľov v rámci prvku v hodnotenom období mali priamy 

vplyv na skvalitnenie stavu a dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany utajovaných informácií 

v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov.  

Prostredníctvom pravidelného vykonávania kontrol dodržiavania ustanovení zákona o ochrane 

utajovaných informácií úrad zisťoval stav ochrany utajovaných informácií (upozorňoval cieľové 

skupiny na vzniknuté nedostatky, príčiny ich vzniku), čím sa v budúcnosti môže predchádzať ich 

opakovaniu a tým pozitívne vplývať na zvyšovanie úrovne zabezpečenia ochrany utajovaných 

informácií.  

Vzhľadom na dôležitosť záujmu štátu na ochrane utajovaných informácií zákon umožní prístup 

k utajovaným informáciám iba vymedzenému okruhu osôb, na ktoré však kladie určité požiadavky. 

Špecifikuje podmienky, ktoré musí spĺňať oprávnená osoba a podnikateľ počas celej doby prístupu 

k utajovaným informáciám. Splnenie podmienok pre prístup k utajovaným informáciám zisťoval úrad 

bezpečnostnou previerkou fyzickej osoby a bezpečnostnou previerkou podnikateľa, pričom cieľom 

bolo vybaviť  všetky žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky v zákonom stanovených lehotách.  

Vykonávaním skúšok bezpečnostných zamestnancov a preškolení v jednotlivých oblastiach 

bezpečnosti úrad sledoval cieľ zabezpečiť zvyšovanie bezpečnostného povedomia bezpečnostných 

zamestnancov v jednotlivých orgánoch verejnej moci a podnikateľov.  

  

Vypracoval:  sekcia previerok   
Schválil:               riaditeľ sekcie previerok 
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Cieľ 1 Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane utajovaných 
informácií 

Gestor: odbor regulácie a dohľadu 
Zodpovedný: riaditeľ odboru regulácie a dohľadu 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

% vykonaných kontrol OUI 
z ročného plánu kontrol OUI 

plán 100 100 100 100 100 100 100 

skutočnosť 100 100 100 100 100 - - 

 
Plnenie cieľa : 

V pláne vonkajších kontrol na rok 2018 bolo schválených 10 kontrol ochrany utajovaných 

skutočností. V septembri 2018 boli dve plánované kontroly ochrany utajovaných skutočností 

nahradené kontrolou ochrany utajovaných skutočností v podmienkach iného kontrolovaného 

subjektu, ktorá bola v novembri 2018 z plánu vonkajších kontrol na rok 2018 vypustená. Možno teda 

konštatovať, že vonkajšie kontroly ochrany utajovaných skutočností boli podľa schváleného plánu 

vonkajších kontrol na rok 2018 vykonané v plnom rozsahu.   
  

Zdroj získavania údajov:         interný   
  

Vypracoval:   odbor regulácie a dohľadu  

Schválil:                                     riaditeľ odboru regulácie a dohľadu  

 

 
Cieľ 2:  Zabezpečiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok 
 2017 

Rok 
 2018 

Rok 
 2019 

Rok  
2020 

% vybavených žiadostí 
o vykonanie bezpečnostnej 
previerky v zákonnej lehote 

plán 100 100 100 100 100 99 97 

skutočnosť 100 99,77 98,83 99,83 99,06 - - 

 
Plnenie cieľa : 

Vzhľadom na zákonom stanovené lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke príslušného 

stupňa a na zákonom stanovené lehoty na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 

príslušného stupňa mal úrad od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 vybaviť 4 999 žiadostí o vykonanie 

bezpečnostnej previerky.  

V hodnotenom období bolo vybavených 4 952 žiadostí, čo predstavuje 99,06 % vybavených 

žiadostí.  

Percentuálne vyjadrenie vybavených žiadostí z počtu prijatých žiadostí, ktoré možno vybaviť 

vzhľadom na zákonom stanovené lehoty odráža plnenie stanoveného cieľa.  

Formulácia cieľa zabezpečiť spôsobilosť fyzických osôb a právnických osôb na ochranu 

utajovaných informácií, korešponduje so skutočnými potrebami úradu, pričom hodnotený cieľ je 

stanovený v nadväznosti na zámer podprogramu tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky 

ochrany utajovaných informácií osobami spôsobilými na ich ochranu.  
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Stanovený cieľ je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, 

pričom obsahuje konkrétnu cieľovú hodnotu, t. j. 100 % vybavených žiadostí.  

Na plnení cieľa sa podieľali príslušníci vybavovaním žiadostí o vykonanie bezpečnostnej 

previerky a žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na požadovanej kvantitatívnej 

a kvalitatívnej úrovni.  

Pri plnení cieľa sa kládol dôraz na účelnosť vynakladania finančných prostriedkov z hľadiska 

množstva, kvality a času v súlade so zásadou racionálneho hospodárenia. Počas hodnoteného 

obdobia sa formovali podmienky na ochranu utajovaných skutočností v rámci procesov vytvárania 

vhodných organizačných, legislatívnych a technických podmienok.  

Cieľovými skupinami sú navrhované osoby a podnikatelia. Stanovený cieľ sleduje zámer vybaviť 

v hodnotenom období všetky žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby 

a žiadosti  o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa tak, aby boli  bezpečnostné 

previerky vykonané v zákonom stanovenej lehote kvalitne a v čo najkratších lehotách.  

Plnenie stanoveného cieľa v priebehu hodnoteného obdobia by mohla ovplyvniť najmä kvalita a 

stabilita legislatívneho prostredia, kvantita a stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré 

vzhľadom na záujem SR treba chrániť pred neoprávnenou manipuláciou, neúplnosť podkladových 

materiálov z dôvodu nedostatočnej súčinnosti štátnych orgánov a právnických osôb, nerealizovanie 

niektorých procesných úkonov navrhovanými osobami resp. ich nerealizovanie v stanovených 

termínoch, neúmerný nárast počtu žiadostí, napr. z dôvodu novej právnej úpravy, uplynutia doby 

platnosti veľkého počtu osvedčení, fluktuácia príslušníkov, nedostatočný personálny alebo 

materiálny substrát atď.  

Na základe analýzy vykonanej v súvislosti s vyhodnocovaním cieľa možno konštatovať, 

že 47 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a o vydanie potvrdenia 

o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa nebolo možné vybaviť v zákonom stanovených lehotách. 

Výšku percenta v hodnotenom období ovplyvnili najmä faktory, ako nesplnenie si zákonom 

stanovených povinností navrhovanou osobou v priebehu bezpečnostnej previerky, nedodržanie 

lehoty zo strany štátnych orgánov a iných právnických osôb poskytujúcich informácie potrebné 

na vykonanie bezpečnostnej previerky, nedodržanie lehoty zo strany štátneho orgánu na predloženie 

materiálov spolu s vyhodnotením a návrhom na spôsob ukončenia bezpečnostnej previerky 

a poskytnutie informácií v iných než zákonom stanovených lehotách príslušným partnerským 

bezpečnostným orgánom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, úrad nemohol vykonať všetky 

procesné úkony v zákonom stanovených lehotách, čo bolo dôvodom zníženia percenta vybavených 

bezpečnostných previerok. Pokles percenta vybavených žiadostí však podstatne neovplyvnil plnenie 

zámeru podprogramu.  

Udržateľnosť cieľa v budúcnosti závisí od vyššie uvedených faktorov.  

  

Zdroj získavania údajov:  interný  

  

Vypracoval:                                  sekcia previerok 

Schválil:   riaditeľ sekcie previerok 
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Cieľ 3  Zvýšenie bezpečnostného povedomia 
Gestor: kancelária úradu 
Zodpovedný: riaditeľ kancelárie úradu 

Názov ukazovateľa  Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

% vykonaných skúšok a preškolení z požadovaného počtu  Plán 100 100 100 100 

skutočnosť 100 100 - - 

 
Plnenie cieľa : 

Odbor vonkajších vzťahov kancelárie úradu v rámci zvyšovania bezpečnostného povedomia     
vykonáva skúšky bezpečnostného zamestnanca a preškolenia osôb v rôznych oblastiach bezpečnosti.  

       V roku 2018 bol úrad požiadaný o vykonanie 177 skúšok bezpečnostného zamestnanca. Skúšku 

bezpečnostného zamestnanca vykonalo 162 uchádzačov úspešne a 15 boli neúspešní. Z celkového 

počtu uchádzačov, na ktorých bola zaslaná žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca, 

odbor vonkajších vzťahov kancelárie úradu pozval všetkých 177 uchádzačov.  

        V roku 2018 odbor vonkajších vzťahov zverejnil na webovom sídle úradu rôzne témy 

preškolení, na ktoré sa mohli záujemcovia prihlásiť. Vykonaných bolo celkovo 54 preškolení, ktorých 

sa zúčastnilo 421 osôb.  

         V súvislosti s vykonávaním skúšok bezpečnostného zamestnanca a preškoľovania osôb 

v oblastiach bezpečnosti možno konštatovať ich pozitívny vplyv na zvýšenie úrovne zabezpečenia 

ochrany utajovaných skutočností v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov.  

 

Zdroj získavania údajov :  interný   
 
Vypracoval :    kancelária úradu  
Schválil :    riaditeľ kancelárie úradu 
 
0D90102   Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: technická sekcia 
Zodpovedný:  riaditeľ technickej sekcie 
 
Komentár : 

Ciele boli stanovené v súlade požiadavkami platnej legislatívy SR (najmä zákona č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súvisiacich 

vyhlášok)  a s požiadavkami vyplývajúcimi z predpisov NATO a EÚ. Výstupom cieľa je zabezpečenie 

plnenia zámeru dosiahnuť maximálnu technickú spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií, 

pričom dosiahnutý výsledok je v plnej miere naplnením potreby cieľovej skupiny v oblasti akreditácie 

systémov potrebných na ochranu utajovaných informácií, tak i v oblasti certifikácie zariadení 

a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií. Dosiahnutie stanovených cieľov je 

možné hodnotiť ako efektívne a hospodárne. Na ich realizácii sa podieľali príslušníci odborných 

útvarov technickej sekcie. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že zabezpečenie 

technickej spôsobilosti na ochranu utajovaných informácií sa plní v súlade so stanovenými cieľmi 

a pri plnení cieľov „akreditácia systémov potrebných na ochranu utajovaných informácií“ 

a „certifikácia zariadení a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií“ 

sa do budúcnosti nepredpokladajú žiadne riziká a odchýlky od rozpočtových zámerov.  
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Vypracovali:                technická sekcia  

Schválil:  riaditeľ technickej sekcie 

 
Cieľ 1:  Akreditácia systémov potrebných na ochranu utajovaných informácií 
Gestor: technická sekcia, odbor certifikácie a akreditácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

 % vybavených žiadostí 
v zákonom stanovenej lehote 

plán 97 97 97 97 97 97 97 

skutočnosť 100 100 100 100 100 - - 

 
Plnenie cieľa:  

V roku 2018 boli akreditované 2 komunikačné a informačné systémy pre manipuláciu 

utajovaných informácií NATO v súlade s Bezpečnostnou politikou NATO C-M(2002)49 a 3 systémy 

pre EÚ v súlade s Rozhodnutím rady (2013/488/EÚ). Akreditáciou systémov potrebných na ochranu 

utajovaných informácií sa zabezpečuje vytvorenie optimálnych podmienok technickej spôsobilosti 

na ochranu utajovaných informácií v komunikačných a informačných systémoch. Porovnaním 

plánovaných a dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že výsledky zabezpečujú plnenie 

stanoveného cieľa a do budúcnosti nepredpokladajú žiadne riziká a odchýlky od rozpočtových 

zámerov.  

  

Zdroj získavania údajov:          interný  
  

Vypracoval:                            technická sekcia   

Schválil:                            riaditeľ technickej sekcie 

 

 Cieľ 2:  Certifikácia zariadení a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných 

informácií 

Gestor: technická sekcia, odbor certifikácie a akreditácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

% vybavených žiadostí 
v zákonom stanovenej lehote 

plán 97 97 97 97 97 97 97 

skutočnosť 100 100 100 100 100 - - 

 
Plnenie cieľa:  

Cieľ je stanovený v súlade požiadavkami platnej legislatívy SR a s požiadavkami vyplývajúcimi 

z  predpisov NATO a EÚ. V rámci plnenia cieľa boli podľa zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, certifikované mechanické zábranné 

prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky (ďalej len „MZP a TZP“), technické prostriedky 

(ďalej len „TP“) a prostriedky šifrovej ochrany informácii (ďalej len „PŠOI“).  

V roku 2018 bolo celkovo prijatých 104 žiadostí o certifikáciu (MZP a TZP 36, TP 51, PŠOI 17) 

a 19 žiadostí o vydanie dodatku (TP 14, PŠOI 5). Z celkového počtu prijatých žiadostí bolo vybavených 

89 žiadostí (MZP a TZP 31, TP 42, PŠOI 16) a 19 dodatkov (TP 14, PŠOI 5). Žiadosti, ktoré spĺňali 

požadované náležitosti boli všetky vybavené v zákonom stanovenej lehote.  
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Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že cieľ je stanovený v súlade s potrebami 

žiadateľov, ktorí zabezpečujú ochranu utajovaných informácií a plní sa na základe existujúcich kapacít 

úradu v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti. Pri plnení cieľa sa nepredpokladajú žiadne 

riziká a odchýlky od rozpočtových zámerov.  

Proces certifikácie zariadení a prostriedkov pozostáva z niekoľkých fáz (podanie žiadosti spolu 

s požadovanou sprievodnou dokumentáciu, overovanie spôsobilosti zariadenia a prostriedku, 

vydanie certifikátu alebo zaslanie rozhodnutia o neudelení certifikátu). Výsledky činnosti pri procese 

certifikácie nezávisia len od úradu, ale tiež od iných subjektov, napr. od žiadateľa, výrobcu, 

autorizovanej osoby a v prípade dovážaných PŠOI aj od zahraničnej certifikačnej autority 

a dodávateľa.  

Použitie certifikovaných zariadení a prostriedkov vyplýva priamo z legislatívy a je jedným 

zo základných predpokladov na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností. Vzhľadom 

na neustále meniacu sa bezpečnostnú situáciu a tiež na technologický rozvoj je možné očakávať nové 

hrozby a nové požiadavky na zariadenia a prostriedky, čomu sa bude musieť prispôsobiť aj legislatíva 

v oblasti certifikácie.  

V oblasti certifikácie neboli v hodnotenom období zistené žiadne riziká a odchýlky 

od rozpočtových zámerov.  

  

Zdroj získavania údajov:          interný   

Vypracoval:                            technická sekcia   

Schválil:                            riaditeľ technickej sekcie  

 

0D90103   Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií 
Gestor: kancelária úradu 
Zodpovedný:  riaditeľ kancelárie úradu 
 
Komentár : 

Stanovený cieľ vystihuje zámer podprogramu a naďalej ostáva aktuálny. Jeho plnenie ovplyvňuje 

najmä kvalita a stabilita legislatívneho prostredia, kvantita a stupeň utajenia utajovaných 

skutočností, ktoré je vzhľadom na záujmy Slovenskej republiky potrebné ochraňovať 

pred neoprávnenou manipuláciou. Na plnenie cieľa vplýva aj mnoho ďalších faktorov, 
ktoré ovplyvňujú počty žiadostí o poskytnutie služieb centrálneho registra.  

 
Vypracoval:  kancelária úradu 
Schválil:  riaditeľ kancelárie úradu 

 
Cieľ 1: Poskytovanie služieb centrálneho registra podľa požiadaviek zákona o ochrane 

utajovaných informácií 
Gestor: kancelária úradu, odbor administratívnych činností 
Zodpovedný: riaditeľ odboru administratívnych činností 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

% poskytnutých služieb z počtu 
žiadosti o poskytnutie služby 

plán 88 91 93 94 97 97 97 

skutočnosť 97 91 97 98 98 - - 
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Plnenie cieľa : 
V roku 2018 bolo plánované vykonať 97% poskytnutých služieb. Dosiahnuté výsledky v období 

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 zabezpečili plnenie zámeru programu. V sledovanom období bolo 
vykonané plnenie na 98 %.  

Zadefinovaný cieľ prvku je prispôsobený skutočným potrebám a plne korešponduje s vývojom 

potrieb úradu.  

Ochrana zahraničných utajovaných informácií sa zabezpečuje splnením osobitných podmienok 

podľa zákona. Dokladom o splnení zákonných podmienok je úradom vydaný certifikát 

o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a certifikát podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti. 
Splnením uvedených podmienok vzniká spôsobilosť oboznamovať sa s príslušnými zahraničnými 

utajovanými informáciami. Pre fyzické prijímanie zahraničných informácií je povinnosťou subjektov 

zriadiť register utajovaných skutočností. Následne je oprávnený priamo prijímať utajované 
skutočnosti NATO a EÚ označené stupňom utajenia Vyhradené s ohlasovacou povinnosťou smerom 

k centrálnemu registru. Celkovo v sledovanom období prijala Slovenská republika 6 226 zahraničných 
utajovaných skutočností označených stupňom utajenia Vyhradené, z toho  6 129 zaevidovali registre 

utajovaných skutočností.  

Cieľ je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, pričom 

obsahuje konkrétnu cieľovú hodnotu - 98 % poskytnutých služieb z celkového počtu žiadostí 

o poskytnutie služby v hodnotenom roku.  

Cieľovou skupinou sú navrhované osoby, orgány verejnej moci a podnikateľské subjekty. 

Stanovený cieľ sleduje poskytnúť v hodnotenom období všetky služby tak, aby boli vykonané kvalitne 

a v najkratších možných lehotách.  

Stanovený cieľ vystihuje zámer podprogramu a naďalej ostáva aktuálny. Jeho plnenie ovplyvňuje 
najmä kvalita a stabilita legislatívneho prostredia, kvantita a stupeň utajenia utajovaných 

skutočností, ktoré je vzhľadom na záujmy Slovenskej republiky potrebné ochraňovať 

pred neoprávnenou manipuláciou. Na plnenie cieľa vplýva aj mnoho ďalších faktorov, 
ktoré ovplyvňujú počty žiadostí o poskytnutie služieb centrálneho registra.  

 
Zdroj získavania údajov : interný   
 
Vypracoval :    kancelária úradu 
Schválil :    riaditeľ kancelárie úradu 

 
 

0D904 – DÔVERYHODNÉ SLUŽBY 
 
Zámer: Zabezpečiť optimálne podmienky na poskytovanie dôveryhodných služieb 

v súlade s platným zákonom o dôveryhodných službách 
Gestor: technická sekcia 
Zodpovedný: riaditeľ technickej sekcie 
 
Komentár : 

Systém pre poskytovanie dôveryhodných služieb je plne aktuálny a prispôsobený skutočným 

potrebám, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na Národný bezpečnostný úrad zo zákona 

o dôveryhodných službách a z nariadenia eIDAS. V roku 2018 bol vykonaný audit novovybudovaných 

kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom posudzovania zhody. Novovybudovaná infraštruktúra 
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aj poskytované služby úspešne prešli auditom. Vonkajšie kontroly kvalifikovaných poskytovateľov 

dôveryhodných služieb boli podľa schváleného plánu vonkajších kontrol na rok 2018 vykonané v plnom 

rozsahu. V súčasnosti sú zabezpečené optimálne podmienky na poskytovanie dôveryhodných služieb 

v súlade so zákonom. K termínu zhodnocovania plnenia cieľov sa časový plán plní.  

 
Vypracoval:  technická sekcia 
Schválil:  riaditeľ technickej sekcie 
 

Cieľ 1: Zabezpečiť dohľad nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
Gestor: odbor regulácie a dohľadu 
Zodpovedný: riaditeľ odboru regulácie a dohľadu 

Názov ukazovateľa  Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

% vykonaných dohľadov nad poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb 

Plán 100 100 100 100 

skutočnosť 100 100 - - 

 
Plnenie cieľa : 

V pláne vonkajších kontrol na rok 2018 boli schválené 2 vonkajšie kontroly kvalifikovaných 

poskytovateľov dôveryhodných služieb. V septembri 2018 bola jedna plánovaná kontrola 

kvalifikovaného poskytovateľa služieb nahradená kontrolou ochrany utajovaných skutočností 

v podmienkach iného kontrolovaného subjektu. Možno teda konštatovať, že vonkajšie kontroly 

kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb boli podľa schváleného plánu vonkajších 

kontrol na rok 2018 vykonané v plnom rozsahu.  

 

Zdroj získavania údajov :  interný  
 
Vypracoval :    odbor regulácie a dohľadu 
Schválil :    riaditeľ odboru regulácie a dohľadu 

 
 

0D905 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 
 

Zámer: Zabezpečiť budovanie spôsobilostí na úseku kybernetickej bezpečnosti 
Gestor: Národná jednotka SK-CERT 
Zodpovedný: riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT  
 
Komentár : 
      Národná jednotka SK-CERT ako samostatný útvar Národného bezpečnostného úradu v roku 2018 

pokračovala v rozvíjaní svojich služieb a spôsobilostí v národnom kybernetickom priestore.  

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymedzil 

práva a povinnosti Národného bezpečnostného úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom určil 

úradu postavenie Národnej jednotky CSIRT. Úrad povinnosti národnej jednotky CSIRT, 

ako aj poskytovanie služieb vykonáva prostredníctvom samostatného útvaru Národnej jednotky SK-

CERT. Prijatie zákona o kybernetickej bezpečnosti bol pozitívny krok, ktorý určil rámec požiadaviek 

na kybernetickú bezpečnosť a výkon práv a povinností v tejto oblasti.  
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Vypracoval:          Národná jednotka SK-CERT 

Schválil:                 riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT 

 

 Cieľ 1:  Vytvoriť optimálne legislatívne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 

Gestor: odbor regulácie a dohľadu 
Zodpovedný: riaditeľ odboru regulácie a dohľadu 

Názov ukazovateľa  Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Vytvorenie optimálnych legislatívnych 
podmienok 

Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 
Na úseku kybernetickej bezpečnosti nadobudol dňa 01. 04. 2018 účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 15. 06. 2018 nadobudli 
účinnosť tri vykonávacie predpisy, a to vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., 
ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby, vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 165/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných 
kybernetických incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov 
a vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, 
technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných 
incidentov. Dňa 01. 01. 2019 nadobudne účinnosť vyhláška Národného bezpečnostného úradu, 
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie 
a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. Možno teda konštatovať, že v roku 2018 boli 
vytvorené legislatívne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike.  
  
 Zdroj získavania údajov :     www.slov-lex.sk  

  
Vypracoval :                                     odbor regulácie a dohľadu   

Schválil :                                 riaditeľ odboru regulácie a dohľadu 

 
Cieľ 2: Vytvoriť optimálne technické podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 
Gestor: Národná jednotka SK-CERT 
Zodpovedný: riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT 

Názov ukazovateľa  Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Vytvorenie optimálnych technických podmienok Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Národná jednotka SK-CERT v roku 2018 pokračovala s budovaním softvérového 

a hardvérového zabezpečenia, slúžiaceho na efektívny výkon bezpečnostného a prevádzkového 

monitoringu ako jednej zo služieb tohto pracoviska.   

Vybudovanie modernej infraštruktúry v rámci Národnej jednotky SK-CERT je dôležitým 

aspektom pre vytvorenie optimálnych podmienok vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti nie len 

na tomto pracovisku, ale implementáciou najnovších technologických trendov aj v rámci národného 

kybernetického priestoru.  

http://www.slov-lex.sk/
http://www.slov-lex.sk/
http://www.slov-lex.sk/
http://www.slov-lex.sk/
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Vytvorenie optimálnych technických podmienok je úzko späté aj s personálnym zabezpečením 

národnej jednotky SK-CERT. Personálny stav jednotky smeruje k ustáleniu jednotlivých rolí pracovníkov 

tak, aby bolo možné pokryť všetky služby, ktoré má Národná jednotka SK-CERT zo zákona poskytovať.   

  

Zdroj získavania údajov :   interný    

  

Vypracoval:                         Národná jednotka SK-CERT 

Schválil:                                riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT 

     

  

0D903 – RIADENIE A PODPORA PROGRAMOV 
 

Zámer:  Kvalitne fungujúce podporné útvary 
Gestor: sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 
Komentár : 
Potreby podmieňujúce existenciu podprogramu v nadväznosti na stanovené ciele jednotlivých 
podprogramov a prvkov programu 0D9 – Bezpečnosť informácií stále pretrvávajú. Ciele stanovené 
v tomto podprograme sú plnené kvalitne a včas tak, aby sa odborným útvarom zabezpečili kvalitné 
podmienky na dosahovanie zámeru programu. Merateľné ukazovatele sú stanovené vhodne, 
nadväzujú na ciele a odrážajú ich plnenie. Dosiahnuté výstupy a výsledky zabezpečujú plnenie zámeru 
programu v plnej miere. 

 

Vypracoval:  sekcia ekonomiky a prevádzky 
Schválil:  riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 

Cieľ 1:  Plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti úradu 
Gestor: sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Zabezpečenie plnenia 
stanovených úloh 

Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno áno áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Stanovený cieľ je aktuálny a korešponduje so skutočnými potrebami odborných útvarov. Cieľ 
bol stanovený v nadväznosti na zámer podprogramu a programu. Plnenie úloh pri zabezpečovaní 
činnosti úradu jednoznačne podporuje zámer podprogramu, to znamená aby jednotlivé podporné 
útvary vykonávali svoje činnosti kvalitne tak, aby svojím fungovaním a kvalitou práce zabezpečili 
odborným útvarom podmienky na dosahovanie zámeru programu. Údaje o plnení príslušného cieľa sú 
ľahko dostupné v nadväznosti na spätnú väzbu od odborných útvarov s poukázaním na plnenie 
jednotlivých cieľov v rámci programového rozpočtovania. Úlohy, ktoré sú stanovené podporným 
útvarom sú plnené v súlade so stanovenými termínmi. Zodpovednosť za plnenie jednotlivých úloh má 
riaditeľ príslušného útvaru, ktorému plnenie úlohy vyplýva z činnosti útvaru. Cieľ je pritom možné 
prispôsobiť skutočným potrebám. 
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Aktivity uskutočnené počas hodnoteného obdobia boli transformované do skutočných 
výsledkov v súlade s časovým harmonogramom plnenia úloh. Napríklad z návrhov na zahraničné 
služobné cesty a prijatia boli realizované len skutočne nevyhnutné cesty a prijatia, ktoré bezprostredne 
súviseli s plnením kľúčových úloh úradu pri súčasnom dodržaní finančnej disciplíny. Vo vzťahu 
k disponibilným finančným prostriedkom v rámci hodnoteného obdobia podporné útvary 
maximalizovali výsledky svojej činnosti. V rámci materiálneho zabezpečovania boli vstupy realizované 
za podmienky najlepšia kvalita/najlepšia cena zodpovedným prístupom a dôsledným uplatňovaním 
prieskumu trhu. Podporné útvary plnili a zabezpečovali svoje úlohy stanovením požiadavky na kvalitu 
a k tomu zodpovedajúcu najnižšiu cenu. 

Za hodnotené obdobie boli vypracované odborné stanoviská k predkladaným návrhom 
právnych predpisov. Uvedené stanoviská výrazne prispeli ku skvalitneniu práce odborných útvarov. 

Vplyv plnenia úloh podporných útvarov sa v sledovanom období rozšíril aj mimo cieľovú 
skupinu (cieľovou skupinou v podmienkach úradu sú odborné útvary). Činnosť kancelárie úradu 
v oblasti medzinárodnej spolupráce, negociácie a prípravy medzinárodných dohôd ako aj plnenie úloh 
v oblasti legislatívy má významný vplyv na činnosť ostatných rezortov. 

Zmeny, ktoré sa dosiahli, resp. ktoré sa očakávajú v budúcnosti, majú dlhodobý charakter a je 
vysoká pravdepodobnosť, že dosiahnuté výsledky budú udržateľné v dlhodobom časovom horizonte. 
V súčasnosti nie je predpoklad, že by na udržanie dosiahnutých výsledkov boli potrebné dodatočné 
finančné zdroje. 

 
Zdroj získavania údajov : interný 

 
Vypracoval:   sekcia ekonomiky a prevádzky 
Schválil:   riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 

 

Cieľ 2:  Plnenie úloh pri zabezpečení funkčnosti technologických zariadení úradu 
Gestor: technická sekcia, odbor bezpečnostnej prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky 

Názov ukazovateľa  Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok  
2016 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Zabezpečenie funkčnosti 
technologických zariadení 

Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno áno áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť funkčnosť technologických zariadení 

nasadených v rámci komunikačných a informačných systémov, ktoré sú prevádzkované v rámci úradu, 

realizovať činnosti pri ich správe, udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a rozširovať ich podľa 

schválených koncepčných zámerov.  

Počas roka bola trvale zabezpečovaná funkčnosť technologických zariadení, ktoré tvoria súčasť 

najmä týchto hlavných systémov úradu:  

• správa externého webového sídla úradu,  

• správa interného webového sídla úradu,  

• správa mailových serverov úradu – vnútorná a vonkajšia pošta úradu,  

• technologická správa automatizovaného informačného systému pre správu registratúry,  

• technologická správa právneho softvéru ASPI,  

• technologická správa elektronického protokolu pre evidenciu utajovaných skutočností,  
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• technologická správa informačného systému evidencie vystavených a vrátených certifikátov 

pre NATO a EÚ,  

• technologická správa automatizovaného informačného systému pre centrálny register,  

• technologická správa serverov informačného systému Previerka,  

• technologická správa ekonomického a personálneho informačného systému,  

• technologická správa certifikačných autorít úradu  

• správa informačného systému Integrovaná báza dát,  

• správa sieťovej infraštruktúry úradu,  

• administrácia digitálneho multifunkčného systému,  

• administrácia liniek a trunkov a optického pripojenia,  

• administrácia tarifikačného systému,  

• administrácia VPS NBÚ – Brusel (NATO, EÚ),  

• správa komunikačno-informačného systému Apeiron. 

  

Prevádzkové nedostatky boli odstraňované vlastnými silami. Identifikované nedostatky 

technológie úradu bolo navrhnuté riešiť komplexnými projektami (serverovňa, informačný systém 

pre elektronizáciu služieb NBÚ v oblastiach ochrany utajovaných skutočností a interných procesov - 

OUSIP, infraštruktúra, VoIP). Projekt OUSIP a projekt VoIP boli začaté budú realizované v roku 2019. 

Projekt serverovne a projekt na obnovu infraštruktúry bude potrebné realizovať v najbližšom období, 

čím sa odstráni zvýšené riziko prevádzkových havárií.  

K termínu zhodnocovania plnenia cieľov sa časový plán plní. Dosiahnuté výstupy a výsledky 

zabezpečujú plnenie zámeru programu. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu 

sa konštatuje, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“.  

  

Zdroj získavania údajov :  interný  
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 
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Programová štruktúra – medzirezortný program 
 

0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 
 

Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné 
technológie financované zo štátneho rozpočtu 

Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Zodpovedný: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
 
 

0EK0U – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – 
Národný bezpečnostný úrad 

 
Zámer:  Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné 

technológie financované zo štátneho rozpočtu 
Gestor: technická sekcia 
Zodpovedný: riaditeľ technickej sekcie  
 
Komentár : 

 Hlavným zámerom 0EKOU je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenia výdavkov 
na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Vo všetkých troch prvkoch programu 
(systémy vnútornej správy, špecializované systémy a podporná infraštruktúra) je možné, z aktuálnych 
výsledkov hodnotenia stavu konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť požadovaný 
zámer a to zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie 
financované zo štátneho rozpočtu.   
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 
 
 

0EK0U01   Systémy vnútornej správy 
 
Zámer:  Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné 

technológie financované zo štátneho rozpočtu 
Gestor: technická sekcia, odbor bezpečnostnej prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky 
 
Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska 

ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom 
ich zefektívnenia  

Názov ukazovateľa  Rok 
 2017 

Rok 
 2018 

Rok  
2019 

Rok 
 2020 

Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií 

plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 
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Plnenie cieľa : 
Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie 

výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti systémov vnútornej 

správy. V priebehu roka 2018 prešli niektoré systémy vnútornej správy modernizáciou čo malo 

za následok zefektívnenie využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu. Na základe aktuálnych výsledkov 

hodnotenia stavu sa konštatuje, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu 

ukazovateľa „áno“. Technologické zariadenia používané v rámci systémov vnútornej správy, 

ktoré neboli predmetom modernizácie sú už morálne opotrebované a možno v budúcnosti očakávať 

zvýšené prevádzkové náklady spôsobené ich haváriami. V sledovanom období boli výdavky zo štátneho 

rozpočtu na informačné technológie vynaložené efektívne.  

 

Zdroj získavania údajov :  interný  
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 

 
 
0EK0U02   Špecializované systémy 
 
Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné 

technológie financované zo štátneho rozpočtu 
Gestor: technická sekcia, odbor bezpečnostnej prevádzky 
Zodpovedný:  riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky 
 
Cieľ 1:  Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska 

ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom 
ich zefektívnenia  

Názov ukazovateľa  Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok 
 2019 

Rok  
2020 

Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií 

plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie 

výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti špecializovaných 

systémov. Sledovaním objemu výdavkov na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov 

je možné konštatovať, že ku dňu hodnotenia sa podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“. 

Aby bola táto hodnota udržateľná aj do budúceho obdobia je potrebná modernizácia systémov 

spadajúcich pod prvok 0EKOU02 – Špecializované systémy, nakoľko technologické zariadenia systémov 

sú morálne zastarané a v budúcnosti možno očakávať zvýšené prevádzkové náklady spôsobené ich 

haváriami. Na niektorých častiach špecializovaných systémov v súčasnosti prebiehajú modernizačné 

a rekonštrukčné práce. Výdavky zo štátneho rozpočtu na informačné technológie boli vynaložené tak, 

aby sa zamedzilo negatívnym dopadom neriadených nákupov a nákupov mimo plán obstarávania.   

  

Zdroj získavania údajov :  interný  
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Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 

 
 
0EK0U03  Podporná infraštruktúra 
 
Zámer:  Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné 

technológie financované zo štátneho rozpočtu 
Gestor: technická sekcia, odbor bezpečnostnej prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky 
 
Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich 

implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich 
zefektívnenia 

Názov ukazovateľa  Rok 
 2017 

Rok 
 2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie 
infraštruktúry na prevádzku jednotlivých informačných systémov 

plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 

skutočnosť áno áno - - 

 
Plnenie cieľa : 

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie 

výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti podpornej 

infraštruktúry. V priebehu roka 2018 prešli niektoré informačné systémy modernizáciou, čo malo 

za následok zefektívnenie využitia výdavkov aj na podpornú infraštruktúru. Na základe aktuálnych 

výsledkov hodnotenia stavu sa konštatuje, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu 

ukazovateľa „áno“. Aj napriek modernizácii niektorých informačných systémov sa v prevádzke stále 

nachádzajú technologické zariadenia spadajúce pod prvok 0EKOU03 – Podporná infraštruktúra, 

ktoré sú morálne zastarané a dlhodobo nevyhovujú požiadavkám na prevádzku a bezpečnosť. Objem 

výdavkov nebol dostatočný na zabezpečenie plnohodnotnej obmeny prevádzkovej infraštruktúry. 

V budúcnosti možno očakávať zvýšený počet porúch a prevádzkových havárií, čo bude mať za následok 

zvýšené prevádzkové náklady.   

 

Zdroj získavania údajov :  interný  
 
Vypracoval :    technická sekcia 
Schválil :    riaditeľ technickej sekcie 
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