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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom
roku 2017
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) vykonáva bezpečnostné previerky fyzických
a právnických osôb; poskytuje Súdnej rade Slovenskej republiky podklady k posudzovaniu spôsobilosti
kandidátov na sudcov; vykonáva certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov; uskutočňuje kontrolu utajovaných
skutočností v štátnych a samosprávnych orgánoch a v právnických osobách.
Úrad sa podieľa 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 plní 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 plní úlohy ústredného šifrového orgánu, zaisťuje bezpečné vládne
a zahraničné spojenie, vykonáva certifikáciu prostriedkov šifrovej ochrany informácií (ďalej len „ŠOI“),
uskutočňuje kontrolu bezpečnosti ŠOI, vydáva bezpečnostné štandardy ŠOI a koordinuje výskum
a vývoj prostriedkov ŠOI. 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 súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje a koordinuje plnenie úloh,
vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce, reprezentuje Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni
v oblasti dôveryhodných služieb; zriaďuje, udržiava a aktualizuje dôveryhodnú infraštruktúru.
Je úradom dohľadu a vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dôveryhodných
služieb. Úrad vydáva a zrušuje certifikáty dôveryhodnej službe, ktorej udelil kvalifikovaný štatút
a vykonáva certifikáciu produktov pre vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických podpisov
a kvalifikovaných elektronických pečatí, vytvára a zverejňuje dôveryhodný zoznam poskytovateľov
kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Úrad prevádzkuje Koreňovú certifikačnú autoritu a Slovenskú
národnú certifikačnú autoritu a poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci.
Na základe úloh vyplývajúcich z kompetenčného zákona úrad zároveň plní úlohy koncepčného,
legislatívneho a metodického charakteru, ktoré zahŕňajú tvorbu, koordináciu a realizáciu štátnej
politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti (v priebehu roka 2017 príprava zákona č. 69/2018 Z. z.
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 30. januára 2018). Zohľadňuje
tiež medzinárodné aspekty kybernetickej bezpečnosti a zastupuje Slovenskú republiku
v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v NATO a EÚ.
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Činnosť úradu nebola obmedzená žiadnymi mimoriadnymi udalosťami a okolnosťami, ktoré by
vplývali na kvalitu výkonu činností. Úlohy vyplývajúce úradu zo zákonov, uznesení vlády,
ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, boli v roku 2017 splnené.
1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly
Výsledok rozpočtového hospodárenia je vyjadrený v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia (v eurách).
Schválený
Upravený
Text
rozpočet
rozpočet
1
2
3
Príjmy spolu
20 000,00
20 000,00
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
0,00
0,00
Výdavky spolu:
8 793 684,00
16 924 473,12
Z toho: kryté prostriedkami EÚ
0,00
0,00
Saldo príjmov a výdavkov
– 8 773 684,00
– 16 904 473,12
Z toho: z prostriedkov EÚ
0,00
0,00

Skutočnosť
4
36 024,55
0,00
14 990 632,82
0,00
– 14 954 608,27
0,00

% k upravenému
rozpočtu
5
180,12 %
88,57 %
88,47 %

Schválený rozpočet výdavkov úradu v roku 2017 bol 8 793 684,00 eur. Schválený rozpočet
výdavkov úradu bol v priebehu roka 2017 upravený rozpočtovými opatreniami na sumu
16 924 473,12 eur. Príjmy boli na rok 2017 rozpočtované v nezmenenej výške 20 000,00 eur.
1.1.3

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky
29. novembra 2016. V zmysle schváleného zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017
boli úradu schválené záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly na rok 2017.
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017 boli úradu oznámené v nadväznosti na bod
C.1 uznesenia vlády SR č. 461/2016 z 5. októbra 2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017
až 2019 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 41 – Národný
bezpečnostný úrad 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 2017 boli
ovplyvnené rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“).
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Tabuľka č. 2: Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad (v eurách).
Text
I. Príjmy kapitoly
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ
II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ (600+700)
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja
111)
kód zdroja 131
A.2. prostriedky na spolufinancovanie
A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610),
(kód zdroja 111)
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu
Počet zamestnancov podľa prílohy č. 1
k uzneseniu vlády SR č. 667/2010
z toho: aparát ústredného orgánu
A.4. kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)
z toho:
kód zdroja 111
kód zdroja 131F
kód zdroja 131G
B. Prostriedky Európskej únie
C. Výdavky št. rozpočtu na realizáciu programov
vlády SR
0D9 – Bezpečnosť informácií
0EK0U – Informačné technológie fin. zo ŠR - NBÚ
D. Systemizácia policajtov v štátnej službe:
objem fin. prostriedkov na služobné príjmy v št.
službe
počet miest spolu
* evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2017

Plnenie
k upravenému
rozpočtu

Rozpis
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

20 000,00
0,00
8 793 684,00
8 793 684,00

20 000,00
0,00
16 924 473,12
16 924 473,12

36 024,55
0,00
14 990 632,82
14 990 632,82

180,12 %
88,57 %
88,57 %

8 793 684,00

8 835 550,68

8 563 542,86

96,92 %

0,00
0,00

8 088 922,44
0,00

6 427 089,96
0,00

79,46 %
-

4 731 085,00

4 892 206,00

4 792 233,23

97,96 %

4 731 085,00

4 892 206,00

4 792 233,23

97,96 %

241osôb
241osôb

241 osôb
241 osôb

210 osôb*
210 osôb*

87,14 %
87,14 %

0,00

8 150 254,12

6 486 335,64

79,58 %

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

61 331,68
4 393 522,44
3 695 400,00
0,00

59 245,68
2 731 707,96
3 695 382,00
0,00

96,60 %
62,18 %
100,00 %
-

8 198 023,00
595 661,00

12 716 412,12
4 208 061,00

10 798 227,39
4 192 405,43

84,92 %
99,63 %

4 477 902,00
216 osôb

4 631 810,00
216 osôb

4 607 443,65
190 osôb*

99,47 %
87,96 %

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami úrad postupoval v súlade so zásadami hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä zákona
č. 523/2004 Z. z. 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 2017 boli pre kapitolu úradu schválené, ako záväzný ukazovateľ,
príjmy vo výške 20 000,00 eur. Skutočnosť príjmov za rok 2017 bola vo výške 36 024,55 eur,
čo predstavuje plnenie na 180,12 %.
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1.2.1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Úrad v roku 2017 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 2017 (v eurách).
Kategória

Text

200
210

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

220

290

1.2.2

20 000,00

Upravený
rozpočet
20 000,00

500,00

Rozpočet

Plnenie

Plnenie príjmov

36 024,55

180,12 %

500,00

60,00

12,00 %

500,00

500,00

60,00

12,00 %

500,00

500,00

60,00

12,00 %

10 000,00

10 000,00

7 409,73

74,10 %

0,00
0,00

0,00
0,00

210,00
210,00

10 000,00

10 000,00

7 199,73

72,00 %

3 000,00
7 000,00

3 000,00
7 000,00

4 869,50
2 330,23

162,32 %
33,29 %

9 500,00
9 500,00
1 250,00
250,00
7 000,00
1 000,00
0,00

9 500,00
9 500,00
1 250,00
250,00
7 000,00
1 000,00
0,00

28 554,82
28 554,82
1 798,40
9 189,43
16 847,99
663,00
56,00

300,58 %
300,58 %
143,87 %
3 675,77 %
240,69 %
66,30 %

Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia

Na príjmovom účte úradu sa nenachádzajú za rok 2017 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 ukazovateľa príjmov nebol v priebehu roka 2017 upravený rozpočtovým
opatrením MF SR v dôsledku prípadného neplnenia príjmovej časti rozpočtu, resp. z iného dôvodu.

1.3 Výdavky kapitoly
Celkový limit výdavkov úradu, t. j. bežných aj kapitálových výdavkov, bol v roku 2017 upravený na
sumu 16 924 473,12 eur. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov za rok 2017 je vo výške
14 990 632,82 eur, čo predstavuje 88,57 % z upraveného rozpočtu.
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1.3.1

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Úrad v roku 2017 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

600
610

Bežné výdavky
Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Poistné a príspevok do
poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Kapitálové výdavky
Obstarávanie
kapitálových aktív

620
630
640
700
710

8 072 282,88

8 793 684,00

8 774 219,00

8 504 297,18

Čerpanie
k upravenému
rozpočtu 2017
96,92 %

4 573 692,73

4 731 085,00

4 892 206,00

4 792 233,23

97,96 %

1 600 230,90
1 512 040,52
386 318,73
3 962 281,17

1 694 263,00
2 012 236,00
356 100,00
0,00

1 752 499,00
1 692 646,00
436 868,00
8 150 254,12

1 711 721,01
1 589 112,40
411 230,54
6 486 335,64

97,67 %
93,88 %
94,13 %
79,58 %

3 962 281,17

0,00

8 150 254,12

6 486 335,64

79,58 %

Čerpanie
2016

Schválený
Upravený
rozpočet 2017 rozpočet 2017

Čerpanie
2017

Rozpočet výdavkov bol pre úrad schválený vo výške 8 793 684,00 eur. Rozpočtovými opatreniami
MF SR bol rozpočet upravený na sumu 16 924 473,12 eur, v hlavnej kategórii 600 v sume
8 774 219,00 eur a v hlavnej kategórii 700 v sume 8 150 254,12 eur.
Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 8 793 684,00 eur, upravený v priebehu roka
2017 na sumu 8 774 219,00 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške 8 504 297,18 eur, čo predstavuje
čerpanie 96,92 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov
predstavovali sumu 269 921,82 eur.
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet mzdových prostriedkov pre rok 2017 bol schválený v celkovej sume 4 731 085,00 eur,
upravený v priebehu roka 2017 na sumu 4 892 206,00 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške
4 792 233,23 eur, čo predstavuje 97,90 % upraveného rozpočtu.
Navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov pre kapitolu úradu o sumu 161 121,00 eur bolo
realizované rozpočtovým opatrením MF SR č. 5 zo dňa 30.05.2017 z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov úradu v súvislosti s uplatnením § 2 zákona
č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice
platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok
2017 a vzhľadom na skutočnosť, že v schválenom rozpočte nebolo plánované zvýšenie tarifného platu
z dôvodu valorizácie na rok 2017.
Z celkového rozpočtu mzdových prostriedkov bol pre 216 príslušníkov úradu schválený rozpočet
v sume 4 477 902,00 eur, upravený v priebehu roka 2017 na sumu 4 631 810,00 eur, čerpaný
k 31.12.2017 vo výške 4 607 443,65 eur (z toho 300 459,00 eur na mzdové prostriedky
pre príslušníkov úradu vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí - Brusel), čo predstavuje 99,40 %
upraveného rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov, ako záväzného ukazovateľa, v oblasti
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mzdových prostriedkov v nadväznosti na systemizáciu policajtov (príslušníkov úradu) nebolo
prekročené.
Z celkového rozpočtu mzdových prostriedkov bol pre 24 zamestnancov úradu vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec úradu“) schválený rozpočet v sume 216 943,00 eur,
upravený v priebehu roka 2017 na sumu 224 156,00 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške
148 549,58 eur, čo predstavuje 66,20 % upraveného rozpočtu.
Z celkovej sumy mzdových prostriedkov pre kapitolu Národný bezpečnostný úrad boli na plat
riaditeľa úradu, odmeňovaného podľa § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 400/2009 Z. z., čerpané mzdové
prostriedky v celkovej plánovanej výške.
Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu v roku 2017 bol 210 osôb,
čo bolo oproti upravenému plánu na rok 2017 (241 zamestnancov) menej o 31 osôb (87,1 %).
Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu v roku 2017 bol 190 osôb, čo bolo oproti
upravenému plánu (216 osôb) menej o 26 osôb (87,9 %). Priemerný evidenčný počet zamestnancov
úradu v roku 2017 bol 20 osôb, čo bolo oproti upravenému plánu menej o 5 osôb (80 %).
Evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu k 31.12.2017 bol 210 osôb, čo je oproti
plánu na rok 2017 menej o 31 osôb (87,1 %). Z toho evidenčný počet príslušníkov úradu bol 190 osôb,
čo je oproti plánu menej o 26 osôb (87,9 %). Evidenčný počet zamestnancov úradu bol 20 osôb,
čo je oproti plánu menej o päť osôb (80 %).
V evidenčnom počte príslušníkov úradu a zamestnancov úradu nie je zarátaných sedem
príslušníkov úradu, ktorí boli k 31.12.2017 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 č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Priebeh
bezpečnostnej previerky, ktorý je v prípade kladného záveru podkladom pre vydanie osvedčenia
na oboznamovanie 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 31.12.2017 bol 217 osôb, čo bolo oproti plánu na rok 2017 menej o 24 osôb (90 %). V roku 2017 sa na
úrade zamestnalo úrade 13 príslušníkov úradu, resp. zamestnancov úradu.
Služobný, resp. pracovný pomer ukončilo 12 príslušníkov úradu a zamestnancov úradu,
čo predstavovalo nárast celkového počtu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu o jednu osobu.
Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl stanovené na rok 2017
uznesením vlády SR č. 461/2016 z 5. októbra 2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017
až 2019 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.
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Tabuľka č. 5: Čerpanie mzdových prostriedkov (v eurách).
Ukazovateľ

Priemerný počet zamestnancov
z toho:
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.)
príslušníci (73/1998 Z. z.)
verejná služba (553/2003 Z. z.)
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.)
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.)
Evidenčný počet zamestnancov
k 31.12.2017
z toho:
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.)
príslušníci (73/1998 Z. z.)
verejná služba (553/2003 Z. z.)

Merná
jednotka
osoby

euro

Rozpočet

Skutočnosť

Plnenie
k upraveném
u rozpočtu

schválený
241

upravený
241

210

87,10 %

1
216
24

1
216
24

1
190
19

100,00 %
87 90 %
79,10 %

4 731 085,00

4 892 206,00

4 792 233,23

97,90 %

36 240,00
4 477 90200
216 943,00

36 240,00
4 631 810,00
224 156,00

36 240,00
4 607 443,65
148 549,58

100,00 %
99,40 %
66,20 %

300 000,00

302 000,00

300 459,00

99,40 %

0,00
300 000,00

0,00
302 000,00

0,00
300 459,00

99,40 %

12 708,00

12 708,00

12 708,00

100,00 %

12 708,00
0,00
0,00

12 708,00
0,00
0,00

12 708,00
0,00
0,00

100,00 %
-

241

241

210

87,10 %

1
216
24

1
216
24

1
190
19

100,00 %
87,10 %
79,10 %

euro

osoby

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní
za zamestnávateľa – Národný bezpečnostný úrad na rok 2017 bol v celkovej sume 1 694 263,00 eur.
Z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov pre kapitolu Národný bezpečnostný úrad zvýšilo
MF SR rozpočtovým opatrením č. 5 z 30.05.2017 rozpočet finančných prostriedkov na poistné
a príspevky do poisťovní za zamestnávateľa o sumu 58 236,00 eur na celkovú sumu 1 752 499,00 eur.
Čerpanie za rok 2017 v celkovej sume 1 711 721,01 eur bolo priamo závislé od sumy vyplatených
mzdových prostriedkov a k upravenému plánu predstavuje 97,6 %.
630 – Tovary a služby
Rozpočet na tovary a služby bol pre rok 2017 schválený v celkovej sume 2 012 236,00 eur,
upravený v priebehu roka 2017 na sumu 1 692 646,00 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške 1 589 112,40
eur, čo predstavuje 93,88 % z upraveného rozpočtu.
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Čerpanie rozpočtu bolo v nasledovnej programovej štruktúre:



0D9 – Bezpečnosť informácií v sume 1 124 344,97 eur z upraveného rozpočtu 1 214 327,00 eur;
0EK0U – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – NBÚ v sume 464 767,43 eur
z upraveného rozpočtu 478 319,00 eur.

631 – Cestovné náhrady
schválený rozpočet:
143 337,00 eur
upravený rozpočet:
163 600,00 eur
čerpanie:
148 215,33 eur
Čerpanie rozpočtu v sume 148 215,33 eur bolo ovplyvnené počtom realizovaných tuzemských
a zahraničných služobných ciest, ktorých nutnosť vyplýva z osobitného postavenia úradu. Zahraničné
služobné cesty boli uskutočňované predovšetkým s cieľom zabezpečiť účasť predstaviteľov úradu,
zastupujúcich Slovenskú republiku, na rokovaniach EÚ a NATO, ako aj s cieľom poskytnúť príslušníkom
úradu príležitosť odborného vzdelávania, získavania odborných poznatkov účasťou na školeniach,
konferenciách a seminároch v zahraničí. S cieľom prehlbovať medzinárodnú spoluprácu a realizovať
výmenu skúseností s partnerskými bezpečnostnými úradmi členských krajín EÚ a NATO boli
uskutočňované prijatia zahraničných delegácií.
Zahraničné služobné cesty boli uskutočnené v celkovom počte 107 a bolo realizovaných 7 prijatí
zahraničných delegácií. Zahraničné služobné cesty a prijatia boli realizované v rámci programu
0D9 – Bezpečnosť informácií na podprogramoch a prvkoch v nasledovnom členení:


0D901 Ochrana utajovaných informácií

0D90101 – Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií
Do podprogramu 0D90101 spadali tri zahraničné služobné cesty, počas ktorých bola vykonaná
kontrola ochrany utajovaných skutočností na zastupiteľských úradoch v Belgicku a v Dánsku. V rámci
tohto podprogramu bola zabezpečená aj účasť úradu na 32. konferencii organizácie MISWG v Belgicku
v meste Gent.
0D90102 – Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií
V rámci podprogramu 0D90102 príslušníci úradu uskutočnili 55 zahraničných služobných ciest
a jedno prijatie zahraničnej delegácie. Zahraničné služobné cesty boli prínosom pre praktický výkon
činností a plnenie úloh úradu v jednotlivých oblastiach ochrany utajovaných skutočností a v oblasti
informačnej bezpečnosti. Hlavným účelom týchto zahraničných ciest boli pracovné rokovania na pôde
orgánov NATO a EÚ a zabezpečenie odborných aktivít v oblasti informačnej bezpečnosti, kybernetickej
ochrane a účasť na bezpečnostných a akreditačných výboroch na hlavnej úrovni NATO a EÚ (napr.
GNSS, INFOSEC, SAB, BICES a pod.), ako aj účasť na workshopoch, konferenciách, kurzoch a školeniach
(napr. Global Cyberspace Summit VII., Cybersecurity Forum of the America, The new Global Challenges
in Cyber Security, Cybersec 2017 a pod.). Hlavným účelom boli diskusie a pracovné rokovania na pôde
orgánov NATO a EÚ.
V rámci vybudovaných nadštandardných vzťahov z českým Národným bezpečnostným úradom sa
aj v roku 2017 uskutočnili pracovné stretnutia s našimi českými partnermi a to najmä za účelom
zistenia vzájomných prienikov a z toho vyplývajúcich možností ďalšej spolupráce. V októbri 2017 bol
českým partnerom prezentovaný súčasný stav a navrhovaný spôsob riešenia problematiky správy
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utajovaných skutočnosti v elektronickej podobe na Slovensku. V oblasti fyzickej bezpečnosti boli
rovnako prediskutované rôzne témy a otázky, napríklad certifikácia technických prostriedkov,
kamerové systémy, režimové opatrenia a praktické skúsenosti pri kontrolách ochrany utajovaných
skutočností na jednotlivých subjektoch a v novembri 2017 bola českým partnerom vykonaná
prezentácia polygrafického vyšetrenia pravdovravnosti v procese bezpečnostnej previerky a výmena
skúseností pri výkone bezpečnostných previerok fyzických osôb.
0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií
Úrad je členom pracovnej skupiny 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. Výsledkom tohto
projektu bude vzdelávací program a študijné curriculum pre novú NCI Akadémiu, ktorá má vzniknúť
v Lisabone v apríli 2018 po zániku NCISS v Latine. Slovensko prejavilo záujem o účasť na tomto
projekte. Na novembrovom stretnutí v Latine boli nadviazané kontakty s niekoľkými organizáciami
a inštitúciami zo štátneho aj akademického sektora. Účasť na budúcich zasadnutiach tejto skupiny
má pozitívny význam pre budúci rozvoj problematiky týkajúcej sa vzdelávania a osvety v kybernetickej
oblasti.
 0D903 Riadenie a podpora programov
V rámci tohto podprogramu nebola v roku 2017 uskutočnená žiadna zahraničná služobná cesta.
 0D904 Dôveryhodné služby
V rámci podprogramu 0D904 príslušníci úradu uskutočnili 11 zahraničných služobných ciest.
Zahraničné služobné cesty boli prínosom pre plnenie úloh úradu najmä v oblasti elektronického
podpisu. Hlavným účelom zahraničných služobných ciest a prijatí uskutočnených príslušníkmi úradu
v tomto podprograme bolo najmä zabezpečenie odborných aktivít úradu v oblasti dôveryhodných
služieb. V rámci týchto ciest sa príslušníci zúčastnili na pracovných zasadaniach medzinárodných
organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou elektronického podpisu, resp. dôveryhodných
služieb (napr. technická komisia ETSI/ESI, technická skupina pre implementáciu smernice 2006/126/ES,
skupina pre implementáciu eIDAS).
 0D905 Kybernetická bezpečnosť
V rámci podprogramu 0D905 bolo zrealizovaných 25 zahraničných ciest, ktoré súviseli s plnením
úloh v oblasti kybernetickej ochrany. Účelom zahraničných ciest bolo najmä riešenie otázok
kybernetickej bezpečnosti, aktívna účasť sa cvičeniach kybernetickej ochrany (napr. Cyber Coalition
Exercise 2017), aktívne členstvo v organizáciách pre kybernetickú bezpečnosť (OBSE), účasť
na workshopoch v danej oblasti ( workshop k problematike cPPP a ISACs), pracovných skupinách
(napr. WG5):
Uskutočnené bilaterálne stretnutia v roku 2017 sa primárne zameriavali na oblasť kybernetickej
bezpečnosti. Rozhodujúcim momentom bolo nadviazanie partnerstva s francúzskou ANSSI, ktorá
prejavila ochotu pomôcť úradu pri vytváraní kybernetických spôsobilostí, odovzdať mu svoje
skúsenosti s budovaním bezpečnostného povedomia a spolupracovať pri vytváraní osnov vzdelávacích
a tréningových aktivít.
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Pri príležitosti tejto bilaterálneho stretnutia s Francúzskom bol oficiálne zriadený stály styčný
kontakt úradu s francúzskou ANSSI.
Významnými medzinárodnými podujatiami, ktoré úrad organizoval v roku 2017, bolo jarné
a jesenné zasadnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European
Cyber Security Platform - CECSP), ktorej v roku 2017 Slovenská republika predsedala. CECSP tvoria
krajiny Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a Rakúsko.
Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security
Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej
bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika
platforme predsedala historicky prvýkrát.
Okrem dvoch bratislavských zasadnutí CECSP úrad inicioval ad hoc stretnutie styčných
dôstojníkov pre kybernetickú bezpečnosť krajín CECSP a Francúzska pôsobiacich v Bruseli.
Jeho účastníci sa navzájom oboznámili s národnými pozíciami k aktuálnym európskym témam
kybernetickej bezpečnosti, ktorých trend určuje nedávne prijatie balíka iniciatív jednotného
digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť.
V závere roka 2017 úrad prijal dve delegácie z Francúzska a Rumunska. Témou bilaterálnych
stretnutí boli otázky kybernetickej bezpečnosti a francúzskej delegácii bolo predvedené mobilné
Tempest meranie.
632 – Energie, voda a komunikácie
schválený rozpočet:
398 965,00 eur
upravený rozpočet:
287 103,00 eur
čerpanie:
282 557,14 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:
214 133,00 eur
upravený rozpočet:
262 382,00 eur
čerpanie:
234 633,99 eur
Čerpanie prostriedkov v rámci tejto položky ovplyvnil predovšetkým nákup všeobecného
materiálu (79 839,56 eur), interiérového vybavenia (23 924,60 eur), výpočtovej techniky
(66 764,42 eur), špeciálneho materiálu (15 911,40 eur) a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
(15 388,43 eur).
634 – Dopravné
schválený rozpočet:
69 719,00 eur
upravený rozpočet:
62 857,00 eur
čerpanie:
57 340,24 eur
Výdavky súviseli s nákupom pohonných hmôt, mazív (25 898,97 eur), úhradou poplatkov
za zmluvné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel (10 249,34 eur). Tiež sú tu zahrnuté
výdavky na bežné servisné kontroly, opravu a údržbu vozidiel (19 320,52 eur).
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635 – Rutinná a štandardná údržba
schválený rozpočet:
577 751,00 eur
upravený rozpočet:
304 975,00 eur
čerpanie:
292 951,34 eur
Čerpanie prostriedkov z tejto položky súviselo s úhradami za služby dodávateľských subjektov
pri zabezpečovaní bežnej údržby majetku úradu. Čerpanie ovplyvnili náklady na opravu a údržbu
softvéru (190 045,28 eur), budov (26 767,83 eur), prevádzkových strojov a zariadení (45 727,11 eur),
ako aj oprava telekomunikačnej techniky (14 960,38 eur).
636 – Nájomné za prenájom
schválený rozpočet:
55 120,00 eur
upravený rozpočet:
58 580,00 eur
čerpanie:
57 229,40 eur
Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky je ovplyvnené predovšetkým sumou nájomného
za prenájom služobných bytov vyslaných príslušníkov úradu (50 704,17 eur) a prenájom časti
nebytových priestorov, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie uzla siete úradu
(6 399,12 eur).
637 – Služby
schválený rozpočet:
553 211,00 eur
upravený rozpočet:
553 149,00 eur
čerpanie:
516 184,96 eur
Táto položka zahŕňa predovšetkým výdavky na školenia a konferencie na Slovensku a v zahraničí,
kurzy pre príslušníkov a zamestnancov úradu (20 871,29 eur), služby a školenia v oblasti IT technológii
(67 958,31 eur), všeobecné služby (95 164,16 eur), špeciálne služby (31 000,20 eur), príspevok
na stravovanie (105 549,15 eur), povinný prídel do sociálneho fondu (47 640,29 eur), dane a miestne
poplatky (25 746,22 eur), odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (78 020,50 eur) a iné výdavky
potrebné na zabezpečenie činnosti úradu.
640 – Bežné transfery
Rozpočet bežných transferov bol pre rok 2017 schválený v celkovej sume 356 100,00 eur,
upravený v priebehu roka 2017 na sumu 436 868,00 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške
411 230,54 eur, čo predstavuje 94,13 % upraveného rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov
pozostávalo z výdavkov na nemocenské dávky za prvých 10 dní choroby hradené zamestnávateľom,
na 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 2017 schválený v sume 0,00 eur, v priebehu roka
2017 bol upravený na sumu 8 150 254,12 eur, čerpaný k 31.12.2017 vo výške 6 486 335,64 eur, čo
predstavuje 79,58 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci kapitálových
výdavkov predstavovali sumu 1 663 918,48 eur.
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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 2017 uvoľnením prostriedkov viazaných z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods.
6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v rámci programu 0D9 Bezpečnosť informácií v celkovej sume
1 999 134,56 eur.
Ďalšie úpravy kapitálových výdavkov boli realizované na základe úpravy záväzných ukazovateľov
v rámci kapitoly v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
programov 0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu a 0D9 Bezpečnosť
informácií.
Významná úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej výške 5 000 000,00 eur bola
realizovaná na základe žiadosti rozpočtovej kapitoly na rekonštrukciu a modernizáciu PKI
infraštruktúry štátu. Požiadavka bola realizovaná z dôvodu havarijného stavu na informačnom systéme
kvalifikovaných dôveryhodných služieb (vybudovaný v roku 2006) ako aj v nadväznosti na nutnosť
realizácie opatrení vyplývajúcich z auditu vykonávaného v súlade eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
1.3.2

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Úrad v roku 2017 čerpal výdavky podľa funkčnej klasifikácie v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6.
Tabuľka č. 6: Výdavky podľa funkčnej klasifikácie (v eurách).

Funkčná
klasifikácia

Schválený rozpočet
KV
Výdavky
celkom
(600)
(700)
(600+700)
BV

BV

Upravený rozpočet
KV

(600)

(700)

Výdavky
celkom
(600+700)

BV

Čerpanie
KV

(600)

(700)

%
Výdavky
celkom
(600+700)

čerpanie
celkom
k upravenému
rozpočtu

02.2.0

0,00

03.2.0

1 650,00

0,00

1 650,00

2 023,32

0,00

2 023,32

1 308,31

0,00

1 308,31

03.5.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

03.6.0

8 693 739,00

0,00

8 693 739,00

8 637 405,68

8 150 254,12

16 787 659,80

8 387 127,04

6 486 335,64

14 873 462,68

88,60 %

07.2.1

29 062,00

0,00

29 062,00

6 682,00

0,00

6 682,00

601,60

0,00

601,60

9,00 %

09.5.0

28 000,00

0,00

28 000,00

55 708,00

0,00

55 708,00

54 386,60

0,00

54 386,60

97,63 %

64,66 %

10.1.1

41 233,00

0,00

41 233,00

72 400,00

0,00

72 400,00

60 873,63

0,00

60 873,63

84,08 %

Spolu:

8 793 684,00

0,00

8 793 684,00

8 774 219,00

8 150 254,12

16 924 473,12

8 504 297,18

6 486 335,64

14 990 632,82

88,57 %

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 2017 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 8 793 684,00 eur bol v priebehu roka upravovaný
rozpočtovými opatreniami MF SR na výslednú sumu 16 924 473,12 eur. V priebehu roka úrad realizoval
operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov vo vlastnom hospodárení v súlade s kompetenciami
správcu rozpočtovej kapitoly. Schválený rozpočet príjmov v sume 20 000,00 eur nebol upravený
žiadnym rozpočtovým opatrením MF SR.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami rozpočtu bolo v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a súvisiacimi vyhláškami a metodickými usmerneniami.

1.4 Finančné operácie
1.4.1

Príjmové finančné operácie
Úrad nemal v roku 2017 v hlavnej kategórii 400 a 500 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie finančné operácie.
Samostatné účty
Úrad k 31.12.2017 evidoval účet cudzích prostriedkov, účet na zabezpečenie financovania
sociálneho zabezpečenia policajtov, účet sociálneho fondu a účet Projekt FP 7.
1.4.2

Výdavkové finančné operácie
Úrad mal v roku 2017 v hlavnej kategórii 800 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
k 01.01.2017 zaznamenaný stav na samostatnom účte cudzích prostriedkov v sume 300 000,00 eur
(zábezpeka v rámci verejného obstarávania).

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.
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2. Tabuľková časť
Tabuľka č. 1

Celkový prehľad príjmov a výdavkov Národného bezpečnostného úradu za rok 2017.

Tabuľka č. 2

Výdavky Národného bezpečnostného úradu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
za rok 2017.

Tabuľka č. 3

Finančné operácie Národného bezpečnostného úradu za rok 2017.

Tabuľka č. 4

Záväzné ukazovatele Národného bezpečnostného úradu za rok 2017.

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 31.12.2017


Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2017 – 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).
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Príloha č. 1

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol
a vnútorných auditov za rok 2017
1. Vnútorné kontrolné orgány úradu v roku 2017 vykonali deväť vnútorných kontrol. Štyri vykonané
kontroly sa týkali vecného plnenia úloh z uznesení vlády. Ostatné kontroly boli zamerané
na kontrolu ochrany utajovaných skutočností a dodržiavanie interných právnych predpisov.
Pri kontrolách nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vnútorný audítor odboru vnútornej bezpečnosti a zamestnanec odboru vnútornej bezpečnosti
v roku 2017 vykonali štyri vnútorné audity. Vnútorné audity boli zamerané na overenie
a zhodnotenie využívania majetku štátu – nehnuteľného majetku, splnenie rozpočtu Národného
bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) podľa programovej štruktúry, vynakladanie verejných
prostriedkov na školenia a semináre, postup úradu v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Vykonaným vnútorným auditom bolo zistené porušenie povinností ustanovených v Nariadení
riaditeľa NBÚ č. 7/2013 o účelovom zariadení úradu v znení Nariadenia riaditeľa NBÚ č. 12/2015.
Išlo o nedostatok nízkej závažnosti, systémový a finančne nevyčísliteľný. Úrad prijal opatrenia
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v zmysle záznamu zo dňa
02. 05. 2017 k prijatým opatreniam vyplývajúcich z auditnej správy.
3. V roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vykonalo vládny audit
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami.
Bolo zistených 9 nedostatkov, z toho 2 systémové nedostatky a 7 nesystémových nedostatkov.
Porušenie finančnej disciplíny bolo zistené vo výške 5.505, 52 eur. Úrad prijal opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Zoznam splnených opatrení prijatých na
nápravu stavu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol úradom zaslaný
a prijatý MF SR dňa 30. 11. 2017.
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Príloha č. 2

Programová štruktúra
Monitoring k 31. 12. 2017
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 „Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných
informácií, zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej bezpečnosti“
boli v priebehu roka 2017 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 (ďalej len „úrad“) v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Zaistiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií
sekcia previerok
riaditeľ sekcie previerok

Názov ukazovateľa
Kvalitné a včasne ukončené previerky
personálnej a priemyselnej bezpečnosti

Plán
Skutočnosť

Rok 2017
áno/nie
áno

Rok 2018
áno/nie
-

Rok 2019
áno/nie
-

Komentár:
Hodnotený cieľ sleduje zámer programu „Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane
utajovaných informácií, zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej
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.
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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. 2017 do 31. 12. 2017 prijal úrad 4 921 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky
navrhovanej osoby a 83 žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Z počtu prijatých
žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby bolo v hodnotenom období
ukončených 4 085 bezpečnostných previerok. Z počtu prijatých žiadostí o vydanie potvrdenia
o priemyselnej bezpečnosti bolo v hodnotenom období ukončených 51 bezpečnostných previerok.
Spolu bolo prijatých 5 004 žiadostí o bezpečnostnú previerku, z toho ukončených bolo 4 136
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 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.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia previerok
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie previerok
Cieľ 2:
Gestor:
Zodpovedný:

Zaistiť technickú spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií
sekcia kybernetickej bezpečnosti
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

Názov ukazovateľa
Zaistená technická spôsobilosť na
ochranu UI

Plán
Skutočnosť

Komentár:
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Rok 2017
áno/nie
áno

Rok 2018
áno/nie
-

Rok 2019
áno/nie
-

Jednou z oblastí zaručujúcich technickú spôsobilosť na ochranu utajovaných skutočností
je posúdenie prostriedkov a zariadení z hľadiska ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým
vyžarovaním (ďalej len „NEV“), ktoré sa vykonáva viacerými druhmi meraní. Celý proces posudzovania
z hľadiska ochrany pred NEV je náročný ako z pohľadu prípravy, tak aj z pohľadu samotného priebehu
a vyhodnotenia nameraných hodnôt.
Merania NEV pozostávajú zo zónových meraní priestorov, meraní prostriedkov šifrovej
ochrany informácií (ďalej len „PŠOI“) a meraní technických prostriedkov (ďalej len „TP“). Tieto merania
sa vykonávajú v špecializovanom TEMPEST laboratóriu. Zónové merania priestorov sa vykonávajú
mobilnou meracou aparatúrou tam, kde je potreba kategorizovať priestory. Merania sa vykonávajú
na základe žiadostí o vykonanie meraní NEV, ktoré zasielajú žiadatelia (orgány verejnej moci alebo
podnikatelia), ktorí budú spracovávať utajované skutočnosti na TP alebo na PŠOI a tiež na základe
žiadostí podaných úradom ako súčasť procesu certifikácie TP alebo PŠOI. V žiadosti o vykonanie
merania NEV sa špecifikujú požiadavky ako na výkon meraní TP a PŠOI, tak aj na výkon zónových meraní
priestorov, pričom na vybavenie žiadosti o meranie NEV môže byť potrebné zmerať niekoľko TP, PŠOI,
resp. niekoľko priestorov. Výstupom plnenia cieľa sú protokoly, stanoviská a inštalačné záznamy, ktoré
sú podkladmi k certifikácii TP alebo PŠOI.
V roku 2017 bolo prijatých 42 žiadostí o vykonanie meraní NEV, z ktorých bolo v roku 2017
vybavených 33 žiadostí. Na základe doručených žiadostí bolo vykonaných 798 meraní TP a PŠOI,
na základe ktorých bolo kategorizovaných 138 komponentov a 111 zónových meraní priestoru
a posúdených 101 priestorov.
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, aby sa úrad zabezpečil zariadeniami 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.
Technická spôsobilosť ochrany utajovaných informácií je zabezpečovaná taktiež akreditáciou
komunikačných a informačných systémov pre manipuláciu utajovaných informácií SR, NATO a EÚ,
ako aj certifikáciou zariadení a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií
(mechanické zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky, technické prostriedky
ako aj prostriedky šifrovej ochrany informácii) na rôzne stupne utajenia. V roku 2017 boli akreditované
dva komunikačné a informačné systémy pre manipuláciu utajovaných informácií NATO v súlade
s Bezpečnostnou politikou NATO (C-M(2002)49) a bolo celkovo prijatých 106 žiadostí o certifikáciu
(43 MZP a TZP, 50 TP (+15 dodatkov), 13 PŠOI). Žiadosti, ktoré spĺňali požadované náležitosti boli všetky
vybavené v zákonom stanovenej lehote.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Cieľ 3:

Zabezpečiť efektívny systém pre poskytovanie dôveryhodných služieb pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu v súlade s platným zákonom o dôveryhodných službách
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Gestor:
Zodpovedný:

sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
riaditeľ odboru metodiky

Názov ukazovateľa
Efektívny systém pre poskytovanie
dôveryhodných služieb

Plán
Skutočnosť

Rok 2017
áno/nie
áno

Rok 2018
áno/nie
-

Rok 2019
áno/nie
-

Komentár:
Systém pre poskytovanie dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu má oporu v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zrušenie smernice
1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) a v zákone č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o dôveryhodných službách).
Úrad je podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť
dôveryhodných služieb. Na základe čl. 17 nariadenia eIDAS a podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona
o dôveryhodných službách je úrad orgánom dohľadu. Nad kvalifikovanými poskytovateľmi
dôveryhodných služieb vykonáva dohľad ex ante (pred začatím poskytovania kvalifikovaných
dôveryhodných služieb, t. j. pred udelením príslušného kvalifikovaného štatútu) a ex post (po udelení
kvalifikovaného štatútu a pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb).
Nad nekvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb vykonáva podľa potreby dohľad
ex post, teda v prípade, ak má informácie nasvedčujúce tomu, že nekvalifikovaní poskytovatelia
dôveryhodných služieb poskytujú služby, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.
Dňa 1. júla 2017 končilo tzv. prechodné obdobie vytvorené na základe prechodných ustanovení zákona
o dôveryhodných službách (§ 18), počas ktorého mohli poskytovatelia akreditovaných certifikačných
služieb podľa dovtedajších predpisov (zákon č. 215/2002 Z. z.) poskytovať svoje služby
ako kvalifikované s udeleným kvalifikovaným štatútom. Do tohto dátumu museli takíto poskytovatelia
akreditovaných certifikačných služieb, ak chceli naďalej svoje služby poskytovať ako kvalifikované
s udeleným kvalifikovaným štatútom, predložiť orgánu dohľadu správy o posúdení zhody vypracované
orgánmi posudzovania zhody (orgán akreditovaný na posudzovanie zhody kvalifikovaných
poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú).
Toto využilo päť poskytovateľov akreditovaných certifikačných služieb podľa dovtedajších predpisov
(zákon č. 215/2002 Z. z.). Po posúdení správ orgánom dohľadu sa zistilo, že všetci piati predkladatelia
spĺňali požiadavky vyplývajúce z nariadenia eIDAS a bola im potvrdená existencia kvalifikovaných
štatútov na príslušné služby (kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania
kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania
a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a kvalifikovanú dôveryhodnú službu
vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok), ktoré chceli naďalej poskytovať
v súlade s nariadením eIDAS a v súlade so zákonom o dôveryhodných službách. Tento proces bol
obmedzený iba na poskytovateľov akreditovaných certifikačných služieb podľa dovtedajších predpisov
(zákon č. 215/2002 Z. z.).
Druhý typ procesu s cieľom poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby je postup podľa čl. 21
nariadenia eIDAS a § 3 ods. 1 zákona o dôveryhodných službách. Ide o postup, keď poskytovateľ
dôveryhodných služieb bez kvalifikovaného štatútu má v pláne začať poskytovať kvalifikované
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dôveryhodné služby. V takomto prípade je jeho povinnosťou predložiť orgánu dohľadu oznámenie
o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby spolu so správou o posúdení zhody (výstupný
materiál z auditu) vypracovanú orgánom posudzovania zhody. Túto možnosť využili štyria kvalifikovaní
poskytovatelia dôveryhodných služieb na to, aby mohli začať poskytovať nové kvalifikované
dôveryhodné služby, ktoré dovtedy neposkytovali (napr. kvalifikovaná dôveryhodná služba
vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov, kvalifikovaná
dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí, kvalifikovaná dôveryhodná služba
uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov, kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania
kvalifikovaných elektronických pečatí).
S cieľom zabezpečiť efektívny systém pre poskytovanie dôveryhodných služieb orgán dohľadu
do konca roka 2017 u štyroch z piatich kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb posúdil
aj žiadosti o doplnenie existujúcich kvalifikovaných služieb o službu OCSP (Online Certificate Status
Protocol). Všetkým štyrom žiadateľom rozšíril ich relevantné existujúce služby o túto službu, ktorú
sú od 01. 01. 2018 povinní poskytovať.
Okrem vyššie uvedeného úrad vedie „Zoznam oprávnení“, ktorý je podľa § 9 zákona
o dôveryhodných službách informačným systémom verejnej správy. Zoznam oprávnení
je nevyhnutným predpokladom na využívanie tzv. mandátnych certifikátov, t. j. kvalifikovaných
certifikátov pre elektronický podpis, ktorý je vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo
na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene (napr. minister,
riaditeľ sekcie), alebo ktorý je vydaný fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného
predpisu (napr. notári, súdni exekútori) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu
(napr. sudcovia, prokurátori). Tieto mandátne certifikáty sú významným nástrojom na plnenie úloh
verejnej správy v súlade so zákonom o eGovernmente.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Cieľ 4
Gestor:
Zodpovedný:

Zabezpečiť otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor bezpečnostnej prevádzky
riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky

Názov ukazovateľa
Zvýšená bezpečnosť kybernetického
priestoru

Plán
Skutočnosť

Rok 2017
áno/nie
áno

Rok 2018
áno/nie
-

Rok 2019
áno/nie
-

Komentár:
V oblasti zvýšenia bezpečnosti kybernetického priestoru úrad v sledovanom období podnikol
niekoľko krokov, ktoré možno označiť za pozitívne ovplyvnenie bezpečnosti kybernetického priestoru
v SR. Úrad v sledovanom období pripravil návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol v roku
2017 schválený vládou SR a postúpil do ďalšieho legislatívneho procesu.
Odbor kybernetickej bezpečnosti, v rámci tvorby optimálnych technických podmienok
na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v SR, prijal viacero opatrení. Špecializované pracovisko
SOC (Security Operation Center) má implementované základné hardvérové a softvérové nástroje
na účinné monitorovanie kybernetických hrozieb v prostredí SR. Spolu s nimi sa vytvárajú a overujú
základné dokumenty pre Incident Handling, dolaďuje sa sledovanie hrozieb a informačný kanál SKCERTu, ktorým sú poskytované varovania pred jednotlivými hrozbami.
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V rámci medzirezortnej spolupráce bola prehĺbená spolupráca na organizačnej a technickej
úrovni s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, CSIRT.SK a MOD CERT.
Na medzinárodnej úrovni bola taktiež prehĺbená spolupráca s NCIRC a ENISA.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor bezpečnostnej prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

0D901 – OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ
Zámer:
Gestor:
Zodpovedný:

Optimálne podmienky ochrany utajovaných informácií
sekcia previerok
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 osôb 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.
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 SR postupovaných
cudzej moci a utajovaných skutočností cudzej moci postupovaných SR.
Na realizácii jednotlivých cieľov prvkov podprogramu sa podieľali príslušníci útvarov úradu.
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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.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia previerok
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie previerok

0D90101:
Gestor:
Zodpovedný:

Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií
sekcia previerok
riaditeľ sekcie previerok

Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Zabezpečiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií
sekcia previerok
riaditeľ sekcie previerok

Názov ukazovateľa
% vybavených
žiadostí
o vykonanie
bezpečnostnej
previerky
v zákonnej lehote

Plán
Skutočnosť

Rok
2014
100
100

Rok
2015
100
99,77

Rok
2016
100
98,83

Rok
2017
100
99,83

Rok
2018
100
-

Rok
2019
99
-

Komentár:
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. 2017 do 31. 12. 2017 vybaviť 4 814 žiadostí o vykonanie
bezpečnostnej previerky.
V hodnotenom období bolo vybavených 4 806 žiadostí, čo predstavuje 99,83 % 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.
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
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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, 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 osem žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby nebolo možné vybaviť
v zákonom stanovených lehotách. Výšku percenta v hodnotenom období ovplyvnili faktory,
ako nesplnenie si zákonom stanovených povinností navrhovanou osobou v priebehu 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.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia previerok
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie previerok
Cieľ 2
Gestor:
Zodpovedný:

Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane utajovaných informácií
odbor kontroly
riaditeľ odboru kontroly

Názov ukazovateľa
% vykonaných
kontrol OUI
z ročného Plánu
kontrol OUI

Plán
Skutočnosť

Rok
2014
100
100

Rok
2015
100
100

Rok
2016
100
100

Rok
2017
100
100

Rok
2018
100
-

Rok
2019
100
-

Komentár:
Cieľ sa realizoval v súlade s plánom kontrol schváleným riaditeľom úradu. Kontroly boli
vykonávané v štátnych orgánoch a iných právnických osobách. Výkon kontrol je upravený interným
predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé činnosti pri ich príprave a vykonávaní. Podľa schváleného
plánu kontrol bolo naplánovaných 27 kontrol, z toho bola vypustená jedna kontrola Výskumný ústav
spojov, n. o., Banská Bystrica, nakoľko podnikateľ požiadal úrad o autorizáciu a kontrolou by boli
porovnávané rovnaké skutočnosti, ako procesom autorizácie. Táto kontrola bola nahradená
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mimoriadnou kontrolou vykonanou na Dopravnom úrade. Okrem uvedenej mimoriadnej kontroly boli
nad rámec plánu kontrol vykonané tri mimoriadne kontroly v podmienkach orgánov verejnej moci.
V súvislosti s vykonávaním kontrol ochrany utajovaných skutočností možno konštatovať jej pozitívny
vplyv na zvýšenie úrovne zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v orgánoch verejnej moci
a u podnikateľov. Upozorňovaním cieľovej skupiny na vzniknuté nedostatky a príčiny ich vzniku
sa môže v budúcnosti predchádzať opakovaniu nedostatkov.
Kontroly sú vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vzhľadom na skúsenosti a odbornú kvalifikáciu príslušníkov odboru kontroly je predpoklad udržania
tohto štandardu v budúcnosti.
Monitorovanie vypracoval:
odbor kontroly
Monitorovanie schválil:
riaditeľ odboru kontroly
Cieľ 3
Gestor:
Zodpovedný:

Zvýšenie bezpečnostného povedomia
odbor kontroly
riaditeľ odboru kontroly

Názov ukazovateľa
% vykonaných skúšok a preškolení
z požadovaného počtu

Plán
Skutočnosť

Rok 2017
100
100

Rok 2018
100
-

Rok 2019
100
-

Komentár:
Odbor kontroly v rámci zvyšovania bezpečnostného povedomia vykonáva skúšky
bezpečnostného zamestnanca a preškolenia osôb v rôznych oblastiach bezpečnosti. V roku 2017 bol
úrad požiadaný o vykonanie 319 skúšok bezpečnostného zamestnanca. Skúšku bezpečnostného
zamestnanca vykonalo 303 uchádzačov úspešne, siedmi boli neúspešní a 16 sa nedostavili. Z celkového
počtu uchádzačov, na ktorých bola zaslaná žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca,
odbor kontroly pozval všetkých 319 uchádzačov.
V roku 2017 odbor kontroly zverejnil na webovom sídle úradu rôzne témy preškolení, na ktoré
sa mohli záujemcovia prihlásiť. Vykonaných bolo celkovo 85 preškolení, ktorých sa zúčastnilo 708 osôb,
z toho 574 zástupcov štátnych orgánov a 134 účastníkov bolo z podnikateľského prostredia. Všetky
témy preškolení, ktoré boli na webovom sídle úradu zverejnené, boli v roku 2017 vykonané.
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, čo sa premieta
aj do výsledkov kontrolnej činnosti.
Monitorovanie vypracoval:
odbor kontroly
Monitorovanie schválil:
riaditeľ odboru kontroly
0D90102:
Gestor:
Zodpovedný:

Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií
sekcia kybernetickej bezpečnosti
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

Komentár:
Ciele boli stanovené v súlade požiadavkami platnej legislatívy SR (najmä zákona č. 215/2004 Z.
z. o ochrane utajovaných skutočností) a s požiadavkami vyplývajúcimi z predpisov NATO a EÚ.
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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 sekcie kybernetickej bezpečnosti.
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.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Akreditácia systémov potrebných na ochranu utajovaných informácií
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor certifikácie a akreditácie
riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie

Názov ukazovateľa

Rok
2014
97
100

Rok
2015
97
100

Rok
2016
97
100

Rok
2017
97
100

Rok
2018
97
-

Rok
2019
97
-

% vybavených
Plán
žiadostí v zákonom Skutočnosť
stanovenej lehote
Komentár:
V roku 2017 boli akreditované dva komunikačné a informačné systémy pre manipuláciu
utajovaných informácií NATO v súlade s Bezpečnostnou politikou NATO (C-M(2002)49). 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. Údaje na plnenie cieľa 1 sú získavané z interných zdrojov.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor certifikácie a akreditácie
Monitorovanie schválil:
riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie
Cieľ 2:
Gestor:
Zodpovedný:

Certifikácia zariadení a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor certifikácie a akreditácie
riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie

Názov ukazovateľa
% vybavených
žiadostí v zákonom
stanovenej lehote

Plán
Skutočnosť

Rok
2014
97
100

Rok
2015
97
100

Rok
2016
97
100

Rok
2017
97
100

Rok
2018
97
-

Rok
2019
97
-

Komentár:
Cieľ je stanovený v súlade s požiadavkami platnej legislatívy SR a s požiadavkami vyplývajúcimi
z predpisov NATO a EÚ. V rámci plnenia cieľa boli podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
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skutočností 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 2017 bolo celkovo prijatých 106 žiadostí o certifikáciu (MZP a TZP – 43, TP 50
(+15 dodatkov), PŠOI -13). Žiadosti, ktoré spĺňali požadované náležitosti boli všetky vybavené
v zákonom stanovenej lehote (100%).
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.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor certifikácie a akreditácie
Monitorovanie schválil:
riaditeľ odboru certifikácie a akreditácie
0D90103:
Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií
Gestor:
kancelária úradu
Zodpovedný: riaditeľ kancelárie úradu
Komentár:
Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť pri zachovaní zásad efektivity a hospodárnosti. Cieľ
je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, pričom obsahuje
konkrétnu cieľovú hodnotu (98 % poskytnutých služieb z celkového počtu žiadosti o poskytnutie služby
v hodnotenom roku). Cieľovou skupinou sú v oblasti zahraničných utajovaných informácií 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 SR potrebné ochraňovať pred neoprávnenou manipuláciou.
Na plnenie cieľa vplýva aj mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú počty žiadostí o poskytnutie
služieb centrálneho registra.
Monitorovanie vypracoval:
kancelária úradu
Monitorovanie schválil:
riaditeľ kancelárie úradu
Cieľ 1:

Poskytovanie služieb centrálneho registra podľa požiadaviek zákona o ochrane
utajovaných informácií
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Gestor:
Zodpovedný:

kancelária úradu, odbor medzinárodnej spolupráce a organizačných činností
riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a organizačných činností

Názov ukazovateľa
% poskytnutých
služieb z počtu
žiadosti
o poskytnutie
služby

Plán
Skutočnosť

Rok
2014
88
97

Rok
2015
91
91

Rok
2016
93
97

Rok
2017
94
98

Rok
2018
97
-

Rok
2019
97
-

Komentár:
V roku 2017 bolo plánované vykonať 94 % poskytnutých služieb. Dosiahnuté výsledky v období
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 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 týchto zákonných podmienok je úradom vydaný certifikát
o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a certifikát podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti.
Úrad v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 prijal 5 261 žiadostí o vydanie certifikátu
o bezpečnostnej previerke a 22 žiadostí o vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti.
Ak navrhované osoby spĺňali zákonné podmienky na vznik oprávnenia, úrad vydal certifikát, ak
osoby nespĺňali takéto podmienky, úrad o tom vydal rozhodnutie. Úrad v sledovanom období vydal
5 261 certifikátov o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a 22 certifikátov podnikateľa
o priemyselnej bezpečnosti.
Splnením uvedenej podmienky je právnická osoba spôsobilá oboznamovať sa s príslušnými
zahraničnými utajovanými informáciami. Aby však podnikateľ mohol fyzicky prijímať zahraničné
utajované informácie je povinný zriadiť register utajovaných skutočností. V takomto prípade
je oprávnený priamo prijímať utajované skutočnosti NATO a EÚ označené stupňom utajenia Vyhradené
s ohlasovacou povinnosťou smerom k centrálnemu registru. Celkovo od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
prijala SR 7 298 zahraničných utajovaných skutočností označených stupňom utajenia Vyhradené z toho
7 179 zaevidovali registre utajovaných skutočností.
Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť pri zachovaní zásad efektivity a hospodárnosti. Cieľ
je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, pričom obsahuje
konkrétnu cieľovú hodnotu (98 % poskytnutých služieb z celkového počtu žiadosti o poskytnutie služby
v hodnotenom roku). Cieľovou skupinou sú v oblasti zahraničných utajovaných informácií 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 SR potrebné ochraňovať pred neoprávnenou manipuláciou.
Na plnenie cieľa vplýva aj mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú počty žiadostí o poskytnutie
služieb centrálneho registra.
Monitorovanie vypracoval:
kancelária úradu
Monitorovanie schválil:
riaditeľ kancelárie úradu
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0D904 – DÔVERYHODNÉ SLUŽBY
Zámer:

Zabezpečiť optimálne podmienky na poskytovanie dôveryhodných služieb v súlade
s platným zákonom o dôveryhodných službách
Gestor:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Zodpovedný: riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Komentár:
Dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb je upravený
v čl. 20 nariadenia eIDAS, podľa ktorého minimálne raz za 24 mesiacov vykonáva orgán posudzovania
zhody audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Výslednú správu o posúdení zhody
(výstupný materiál z auditu) predkladajú kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu
dohľadu, ktorým je na základe čl. 17 nariadenia eIDAS a podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona
o dôveryhodných službách úrad.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Zabezpečiť dohľad nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
riaditeľ odboru metodiky

Názov ukazovateľa
% vykonaných dohľadov nad poskytovateľmi
dôveryhodných služieb

Plán
Skutočnosť

Rok
2017
100
100

Rok
2018
100
-

Rok
2019
100
-

Komentár:
Zameranie cieľa má oporu v nariadení eIDAS a v zákone č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách).
Dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb je upravený
v čl. 20 nariadenia eIDAS, podľa ktorého minimálne raz za 24 mesiacov vykonáva orgán posudzovania
zhody audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Výslednú správu o posúdení zhody
(výstupný materiál z auditu) predkladajú kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu
dohľadu, ktorým je na základe čl. 17 nariadenia eIDAS a podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona
o dôveryhodných službách úrad.
S cieľom zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní dôveryhodných služieb bolo nariadením eIDAS
(čl. 51), ako aj zákonom o dôveryhodných službách (§ 18) vytvorené prechodné obdobie, počas ktorého
museli pôvodne akreditované certifikačné autority preukázať, že spĺňajú požiadavky vyplývajúce
z nariadenia eIDAS, aby mohli naďalej poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby.
Všetky akreditované certifikačné autority teda, ak chceli naďalej poskytovať kvalifikované
dôveryhodné služby, museli najneskôr do 01. 07. 2017 predložiť orgánu dohľadu správy o posúdení
zhody vypracované orgánmi posudzovania zhody.
Správy o posúdení zhody v zmysle § 18 zákona o dôveryhodných službách predložilo celkovo
päť akreditovaných certifikačných autorít. Po posúdení správ orgánom dohľadu sa zistilo, že všetci piati
predkladatelia spĺňali požiadavky vyplývajúce z nariadenia eIDAS a bola im potvrdená existencia
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kvalifikovaných štatútov na príslušné služby (kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania
a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, kvalifikovanú dôveryhodnú službu
vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a kvalifikovanú
dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok), ktoré chceli
naďalej poskytovať v súlade s nariadením eIDAS a v súlade so zákonom o dôveryhodných službách.
Ďalej orgán dohľadu do konca roka 2017 u štyroch z piatich kvalifikovaných poskytovateľov
dôveryhodných služieb posúdil aj žiadosti o doplnenie existujúcich kvalifikovaných služieb o službu
OCSP (Online Certificate Status Protocol). Všetkým štyrom žiadateľom rozšíril ich relevantné existujúce
služby o túto službu, ktorú sú od 01. 01. 2018 povinní poskytovať. Jeden kvalifikovaný poskytovateľ
dôveryhodných služieb oznámil orgánu dohľadu, že plánuje ukončiť poskytovanie dvoch
kvalifikovaných dôveryhodných služieb (kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania
a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis a kvalifikovanú dôveryhodnú službu
vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať). Orgán dohľadu
posúdil relevantné dokumenty a na základe ich posúdenia odňal kvalifikované štatúty pre tieto
kvalifikované dôveryhodné služby.
Okrem toho orgán dohľadu udelil podľa čl. 21 nariadenia eIDAS viacerým kvalifikovaným
poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa ich požiadaviek aj nové kvalifikované štatúty na nové
kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré dovtedy neposkytovali (napr. kvalifikovaná dôveryhodná
služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov, kvalifikovaná
dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí, kvalifikovaná dôveryhodná služba
uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov, kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania
kvalifikovaných elektronických pečatí).
Orgán dohľadu v rámci svojich úloh vyplývajúcich mu z dohľadu, informoval kvalifikovaných
poskytovateľov dôveryhodných služieb a verejnosť o zraniteľnosti zariadenia na vyhotovenie
kvalifikovaných elektronických podpisov, ktorá bola zistená výskumným tímom Masarykovej univerzity
v Českej republike (tzv. ROCA zraniteľnosť v generovaní RSA kľúčov).
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

0D905 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
Zámer:
Zabezpečiť budovanie spôsobilostí na úseku kybernetickej bezpečnosti
Gestor:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Zodpovedný: riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Komentár:
Budovanie spôsobilosti na úseku kybernetickej bezpečnosti bolo zabezpečené v súlade
s požiadavkami strategických a koncepčných dokumentov prijatých na úrovni SR, ako aj v súlade
s transpozičnou povinnosťou SR. Zámer je v súlade s prioritou SR zabezpečiť minimálne požiadavky
na zvýšenie ochrany kybernetického priestoru SR, ako aj zosúladiť existujúce legislatívne prostredie
formou formálno-právnej úpravy zabezpečenia regulácie kybernetického priestoru. Za týmto účelom
sa SR zaviazala prijať osobitný zákon o kybernetickej bezpečnosti. V tejto súvislosti bol pripravený
návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovuje pôsobnosť, kompetencie a úlohy úradu
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ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť v SR a kompetencie orgánov
verejnej správy na úseku kybernetickej bezpečnosti.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Vytvoriť optimálne legislatívne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
riaditeľ odboru metodiky

Názov ukazovateľa
Vytvorenie optimálnych legislatívnych podmienok

Plán
Skutočnosť

Rok
2017
áno/nie
áno

Rok
2018
áno/nie
-

Rok
2019
áno/nie
-

Komentár:
Uvedený cieľ bol stanovený v súlade s požiadavkami strategických a koncepčných dokumentov
prijatých na úrovni SR, ako aj v súlade s transpozičnou povinnosťou SR. Cieľ vytvoriť optimálne
legislatívne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR bol definovaný ako druhá prioritná oblasť
Koncepcie kybernetickej bezpečnosti na roky 2015-2020 (ďalej len „Koncepcia“), ktorá bola schválená
uznesením vlády SR č. 328 zo 17. júna 2015. Následne bol uznesením vlády SR č. 93 z 2. marca 2016
prijatý Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti na roky 2015-2020 (ďalej len „Akčný
plán“), ktorý v rámci jednotlivých oblastí definoval úlohy, spôsob ich realizácie, určoval zodpovedný
subjekt, súčinnostný subjekt, ako aj časový rámec (termín, príp. časové obdobie) ich realizácie.
Formulácia cieľa je v súlade s prioritou SR zabezpečiť minimálne požiadavky na zvýšenie
ochrany kybernetického priestoru SR, ako aj zosúladiť existujúce legislatívne prostredie formou
formálno-právnej úpravy zabezpečenia regulácie kybernetického priestoru. Za týmto účelom sa SR
zaviazala prijať osobitný zákon o kybernetickej bezpečnosti. V tejto súvislosti bol pripravený návrh
zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovuje pôsobnosť, kompetencie a úlohy úradu
ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť v SR a kompetencie orgánov
verejnej správy na úseku kybernetickej bezpečnosti.
Plnením cieľa sa sleduje vytvorenie funkčného legislatívneho rámca, ktorý umožní efektívnu
realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru,
a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky smernice 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“). Hlavné oblasti
úpravy návrhu zákona sú najmä organizácia a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej
bezpečnosti, národná stratégia kybernetickej bezpečnosti, jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti, postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základných služieb a poskytovateľa digitálnych
služieb, organizácia a pôsobnosť jednotiek CSIRT, systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
a minimálnych požiadaviek na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, vzdelávanie a budovanie
bezpečnostného povedomia ako aj kontrola a audit. Obsah zákona zahŕňa aj ďalšie požiadavky
smernice NIS, a to napríklad plnenie notifikačných povinností, nahlasovanie kybernetických
bezpečnostných incidentov (vrátane dobrovoľného nahlasovania) a svojimi ustanoveniami podporuje
výskum a vzdelávanie, vrátane zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej
bezpečnosti.
Návrh zákona bol 26. mája 2017 predložený do medzirezortného pripomienkového konania
a po vysporiadaní pripomienok bol následne 8. novembra 2017 schválený na rokovaní vlády SR. Návrh
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zákona je momentálne pred prerokovaním vo výboroch NR SR (koniec januára 2018). Plnenie
stanoveného cieľa ovplyvňujú najmä vonkajšie ako aj vnútorné faktory (dôvody na strane
predkladateľa, resp. na strane pripomienkujúcich subjektov, príp. orgánov schvaľovania), ktoré
ovplyvňujú dĺžku legislatívneho procesu, ktorá však vzhľadom na povinnosť transpozície smernice NIS
nesmie presiahnuť 9. máj 2018. Následne po prijatí zákona o kybernetickej bezpečnosti sa predpokladá
prijatie vykonávacích právnych predpisov, ktoré vydá úrad. Ich tézy boli predložené spoločne
s návrhom zákona o kybernetickej bezpečnosti do legislatívneho procesu v rámci NR SR.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor metodiky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ odboru metodiky
Cieľ 2:
Gestor:
Zodpovedný:

Vytvoriť optimálne technické podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor bezpečnostnej prevádzky
riaditeľ odboru bezpečnostnej prevádzky

Názov ukazovateľa
Vytvorenie optimálnych technických podmienok

Plán
Skutočnosť

Rok
2017
áno/nie
áno

Rok
2018
áno/nie
-

Rok
2019
áno/nie
-

Komentár:
Odbor bezpečnostnej prevádzky v rámci tvorby optimálnych technických podmienok
na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v SR prijal niekoľko opatrení. V rámci
účinného monitoringu kybernetických hrozieb buduje špecializované pracovisko SOC, v ktorom
implementuje potrebné hardvérové a softvérové nástroje s prihliadnutím na potreby ochrany
kybernetického prostredia SR.
Tieto nástroje zahŕňajú:





bezpečnostný monitoring kybernetických incidentov a udalostí spolu s ich sledovaním
a prideľovaním kompetentným pracovníkom,
prevádzkový monitoring zameraný na interné systémy úradu,
monitoring hrozieb pomocou špecializovaných nástrojov,
monitoring kyberneticky relevantných informácií z otvorených zdrojov.

V špecializovanom pracovisku SOC prebieha implementácia postupov pre Incident Handling,
ktorý významne posilní kybernetickú bezpečnosť SR.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia kybernetickej bezpečnosti, odbor bezpečnostnej prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
0D903 – RIADENIE A PODPORA PROGRAMOV
Zámer:
Gestor:
Zodpovedný:

Kvalitne fungujúce podporné útvary
sekcia ekonomiky a prevádzky
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
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v tomto podprograme sú plnené kvalitne a včas tak, aby sa odborným útvarom zabezpečili kvalitné
podmienky na dosahovanie zámeru programu. Merateľné ukazovatele sú stanovený vhodne,
nadväzujú na ciele a odrážajú ich plnenie. Dosiahnuté výstupy a výsledky zabezpečujú plnenie zámeru
programu v plnej miere.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
Cieľ 1:
Gestor:
Zodpovedný:

Plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti úradu
sekcia ekonomiky a prevádzky
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

Názov
ukazovateľa
Zabezpečenie
plnenia
stanovených úloh

Plán
Skutočnosť

Rok
2014
áno/nie
áno

Rok
2015
áno/nie
áno

Rok
2016
áno/nie
áno

Rok
2017
áno/nie
áno

Rok
2018
áno/nie
-

Rok
2019
áno/nie
-

Komentár:
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.
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
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horizonte. V súčasnosti nie je predpoklad, že by na udržanie dosiahnutých výsledkov boli potrebné
dodatočné finančné zdroje.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
Cieľ 2:
Gestor:
Zodpovedný:

Plnenie úloh pri zabezpečení funkčnosti technologických zariadení úradu
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
riaditeľ odboru prevádzky

Názov ukazovateľa

Rok
2014
áno/nie
áno

Rok
2015
áno/nie
áno

Rok
2016
áno/nie
áno

Rok
2017
áno/nie
áno

Rok
2018
áno/nie
-

Rok
2019
áno/nie
-

Zabezpečenie
Plán
funkčnosti
Skutočnosť
technologických
zariadení
Monitorovanie 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.
Hodnotený cieľ je vhodne stanovený, je plne aktuálny a prispôsobený skutočným potrebám,
ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na úrad ako na ústredný orgán štátnej správy. Potreba
realizácie cieľa je plne v súlade so súčasnými potrebami a kapacitami úradu.
Výsledkom plnenia cieľa je funkčnosť technologických zariadení, ktoré tvoria súčasť najmä
týchto hlavných systémov úradu:








správa internetovej stránky úradu,
správa intranetovej stránky 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,
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).
Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu sa konštatuje, že sa ku dňu hodnotenia podarilo
dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“.
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Zameranie cieľa je podmienené potrebami úradu a cieľová skupina priamych používateľov
je zložená najmä z príslušníkov a zamestnancov úradu. Nedostupnosť niektorých kritických systémov
však môže mať za následok aj nedostupnosť na úrovniach úrad – fyzická osoba, úrad – podnikateľ
a úrad – orgán verejnej moci. Plnenie tohto cieľa má zásadný vplyv na cieľovú skupinu a v prípade
nedostupnosti služieb môže dôjsť k ochromeniu a nedostupnosti služieb, znefunkčneniu činností úradu
a ako synergický efekt sa môže prejaviť strata elektronickej komunikácie vo vnúti úradu a navonok.
Nezanedbateľným efektom môže byť i zníženie efektivity práce a nutnosť navýšenia
personálneho stavu úradu.
Cieľ je definovaný tak, že sa z procesu jeho plnenia dajú kedykoľvek získať údaje o jeho plnení.
Merateľný ukazovateľ je stanovený vhodne, nadväzuje na cieľ a odráža jeho plnenie. K termínu
zhodnocovania plnenia cieľov sa časový plán plní. V rámci procesu plnenia cieľa sa podarilo dosiahnuť
plánovaný ukazovateľ. Dosiahnuté výstupy a výsledky zabezpečujú plnenie zámeru programu v plnej
miere.
Cieľ možno charakterizovať ako dlhodobý a výsledkom jeho plnenia je bezpečné a kvalitné
prevádzkovanie informačných technológií úradu a tieto kladné zmeny sa premietajú okamžite.
Z pohľadu legislatívy môžu mať na charakter plnenia cieľa prípadné novely zákona o informačných
systémoch verejnej správy, zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci,
zákona o ochrane utajovaných skutočností a takisto prijatie zákona o informačnej bezpečnosti.
V priebehu začiatku roka 2017 prebehla modernizácia časti vnútorných informačných
systémov úradu.
Aj napriek tejto aktivite sú niektoré technologické zariadenia nasadené v rámci komunikačných
a informačných systémov úradu už morálne opotrebované a v budúcnosti je možné očakávať zvyšujúci
sa počet hardvérových porúch a náhodných výpadkov. Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť,
že cieľ nebude efektívne dosiahnuteľný s menším počtom obslužného personálu a znížením mzdových
finančných prostriedkov. V prípade zníženia počtu príslušníkov zabezpečujúcich správu
technologických zariadení by sa muselo pristúpiť k zadávaniu prác a realizácii vykonávania
aj pravidelných servisných činností dodávateľským spôsobom a za finančnú úhradu neúmerne vyššiu
ako sú súčasné prevádzkové náklady.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

OEKOU – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
– Národný bezpečnostný úrad
Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
Gestor:
sekcia ekonomiky a prevádzky
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
Komentár:
Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia podprogramu je zabezpečiť efektívne využívanie
a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Zhodnotením
použitia finančných prostriedkov na plnenie jednotlivých cieľov predmetného podprogramu môžeme
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konštatovať, že finančné prostriedky čerpané v roku 2017 na prevádzku a údržbu jednotlivých
informačných technológií a na zabezpečenie infraštruktúry na prevádzku jednotlivých informačných
systémov boli použité hospodárne, efektívne a účelne.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

OEKOU01:

Systémy vnútornej správy

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
SEP – odbor prevádzky
riaditeľ odboru prevádzky

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

Plán
Skutočnosť

Rok
2017
áno/nie
áno

Rok
2018
áno/nie
-

Rok
2019
áno/nie
-

Komentár:
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 2017 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. Taktiež v prípade zníženia počtu príslušníkov zabezpečujúcich správu
technologických zariadení systémov vnútornej správy by bolo potrebné túto správu zariadení riešiť
dodávateľským spôsobom čo by znamenalo navýšenie výdavkov na prevádzku.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

OEKOU02:

Špecializované systémy

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
SEP – odbor prevádzky
riaditeľ odboru prevádzky

Gestor:
Zodpovedný:
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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
Rok
Rok
2017
2018
2019
Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho
Plán
áno/nie áno/nie áno/nie
rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých
Skutočnosť
áno
informačných technológií

Komentár:
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. Technologické zariadenia systémov
sú morálne zastaralé a možno v budúcnosti očakávať zvýšené prevádzkové náklady spôsobené
ich haváriami. Taktiež v prípade zníženia počtu príslušníkov zabezpečujúcich správu technologických
zariadení špecializovaných systémov by bolo potrebné túto správu zariadení riešiť dodávateľským
spôsobom čo by znamenalo navýšenie výdavkov na prevádzku.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
OEKOU03:

Podporná infraštruktúra

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
SEP – odbor prevádzky
riaditeľ odboru prevádzky

Gestor:
Zodpovedný:
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

Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho
Plán
áno/nie
áno/nie
áno/nie
rozpočtu na zabezpečenie infraštruktúry na
Skutočnosť
áno
prevádzku jednotlivých informačných systémov
Komentár:
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 2017 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 zastaralé a opotrebované. V budúcnosti možno očakávať zvýšený počet porúch
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čo bude mať za následok zvýšené prevádzkové náklady. Taktiež v prípade zníženia počtu príslušníkov
zabezpečujúcich správu týchto technologických zariadení by bolo potrebné túto správu zariadení riešiť
dodávateľským spôsobom čo by taktiež znamenalo navýšenie výdavkov na prevádzku.
Monitorovanie vypracoval:
sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky
Monitorovanie schválil:
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky
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