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HLAVNÉ	ČINNOSTI

V	oblasti	ochrany	utajovaných	skutočností úrad vykonáva 
bezpečnostné	previerky	fyzických	osôb	a	podnikateľov,	zhromažďuje	
informácie	o	kandidátoch	na	vymenovanie	za	sudcov	a	poskytuje	
Súdnej	rade	Slovenskej	republiky	vyhodnotenie,	ktoré	je	podkladom	
pre	jej	rozhodovanie	o	splnení	predpokladov	sudcovskej	spôsobilosti,	
vedie	evidencie	súvisiace	s	ochranou	utajovaných	skutočností,	
vykonáva	certifikáciu	technických	prostriedkov,	mechanických	
zábranných	 prostriedkov	 a	 technických	 zabezpečovacích	
prostriedkov,	uskutočňuje	kontrolu	utajovaných	skutočností	
v	štátnych	a	samosprávnych	orgánoch	a	v	právnických	osobách.	
Pri	medzinárodnej	výmene	utajovaných	skutočností	plní	funkciu	
centrálneho	registra	utajovaných	skutočností	v	Slovenskej	republike	
a	podieľa	sa	aj	na	ochrane	zahraničných	utajovaných	skutočností,	
tzn.	ochrane	utajovaných	informácií	iných	štátov,	NATO	a	EÚ.

V	oblasti	šifrovej	služby	úrad	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	oblasti	dôveryhodných	služieb	je	úrad	orgánom	dohľadu	
v	Slovenskej	republike.	Medzi	jeho	úlohy	patrí	certifikácia	zariadení	
na	vyhotovovanie	kvalifikovaných	elektronických	podpisov	
a	kvalifikovaných	elektronických	pečatí,	vytvára,	vedie	a	zverejňuje	

dôveryhodný	zoznam	a	zoznam	oprávnení	na	účel	vydávania	
mandátnych	certifikátov.	Prevádzkuje	koreňovú	certifikačnú	
autoritu	Slovenskej	 republiky,	ktorá	vydáva	kvalifikovaným	
poskytovateľom	dôveryhodných	služieb	certifikáty	verejných	kľúčov	
a	Slovenskú	národnú	certifikačnú	autoritu,	ktorá	je	kvalifikovaným	
poskytovateľom	dôveryhodných	služieb	pre	orgány	verejnej	moci.

V	 oblasti	 kybernetickej	 bezpečnosti	 plní	 úrad	 úlohy	
koncepčného,	legislatívneho	a	metodického	charakteru,	ktoré	
zahŕňajú	tvorbu,	koordináciu	a	realizáciu	štátnej	politiky	v	oblasti	
kybernetickej	bezpečnosti.	Zohľadňuje	tiež	medzinárodné	aspekty	
kybernetickej	bezpečnosti	a	zastupuje	Slovenskú	republiku	
v	medzinárodných	organizáciách	a	na	medzinárodných	fórach,	
predovšetkým	v	NATO	a	EÚ.	Úrad	zároveň	plní	úlohy	Národnej	
jednotky	na	riešenie	kybernetických	incidentov	SK-CERT.

KĽÚČOVÉ	PRÁVNE	PREDPISY

Úrad	sa	pri	plnení	stanovených	úloh	riadi	Ústavou	Slovenskej	
republiky,	ústavnými	zákonmi,	právne	záväznými	aktmi	Európskej	
únie,	medzinárodnými	zmluvami,	ktorými	je	Slovenská	republika	
viazaná,	zákonmi	a	ďalšími	všeobecne	záväznými	právnymi	
predpismi,	uzneseniami	vlády	Slovenskej	 republiky,	 svojím	
štatútom,	organizačným	poriadkom	a	ostatnými	 internými	
právnymi	predpismi	upravujúcimi	vnútorné	procesy.

Základom	činnosti	úradu	v	oblasti	ochrany	utajovaných	
skutočností	a	šifrovej	ochrany	informácií	je	zákon	č.	215/2004	
Z.	z.	o	ochrane	utajovaných	skutočností	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„zákon	

IDENTIFIKÁCIA 
ORGANIZÁCIE
Národný bezpečnostný úrad zodpovedá 

za tvorbu a realizáciu štátnej politiky pre 

oblasť ochrany utajovaných skutočností, 

šifrovej služby, kybernetickej bezpečnosti 

a dôveryhodných služieb. V každej oblasti 

vykonáva činnosti, ktoré napomáhajú pri 

plnení cieľov úradu.
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o	ochrane	utajovaných	skutočností“).	Oblasť	dôveryhodných	
služieb	upravuje	nariadenie	Európskeho	parlamentu	a	Rady	
(EÚ)	č.	910/2014	o	elektronickej	identifikácii	a	dôveryhodných	
službách	pre	elektronické	transakcie	na	vnútornom	trhu	(ďalej	len	
„nariadenie	eIDAS“),	zákon	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)	
a zákon	č.	69/2018	Z.	z.	o	kybernetickej	bezpečnosti	a	o	zmene	
a	doplnení	niektorých	zákonov	(ďalej	len	„zákon	o	kybernetickej	
bezpečnosti“).

VEDENIE	ÚRADU

Na	čele	úradu	stojí	riaditeľ,	ktorý	zodpovedá	za	činnosť	
úradu,	riadi	a	reprezentuje	úrad	navonok.	Riaditeľ	rozhoduje	
o	spôsobe	realizácie	hlavných	úloh	úradu,	schvaľuje	interné	právne	
predpisy,	rozhoduje	o	vnútornom	organizačnom	usporiadaní	úradu	
a	o	personálnych	otázkach	jeho	príslušníkov	a	zamestnancov.	
Zastrešuje	medzirezortnú	spoluprácu	úradu	a	je	trvale	prizývaným	
členom	Bezpečnostnej	rady	Slovenskej	republiky.	Určuje	zásady	
medzinárodnej	spolupráce	úradu	a	v	súlade	so	zahraničnopolitickými	
prioritami	vlády	Slovenskej	republiky	podporuje	a	rozvíja	partnerstvá	
s	inštitúciami	zahraničných	štátov	a	medzinárodných	organizácií.	
Riaditeľa	v	čase	jeho	neprítomnosti,	vo	vyhradenom	rozsahu,	
zastupuje	námestník	 riaditeľa	úradu,	 ktorý	 zodpovedá	aj	
za	koordináciu	činností	útvarov.

ÚTVARY	ÚRADU

Kancelária	úradu	koordinuje	činnosť	útvarov	úradu,	vykonáva	
základné	administratívne	a	organizačné	činnosti	súvisiace	s	riadením	
a	činnosťou	úradu,	zabezpečuje	legislatívne	a	právne	záležitosti	
úradu,	realizuje	personálnu	a	mzdovú	politiku	úradu,	koordinuje	
medzinárodnú	spoluprácu,	buduje	a	rozvíja	vonkajšie	vzťahy	
a	spoluprácu	a	zabezpečuje	komunikáciu	smerom	k	verejnosti.

Osobitné	pracovisko	Brusel	plní	osobitné	úlohy	pri	rozvíjaní	
a	budovaní	medzinárodných	vzťahov	a	spolupráce	úradu	v	zahraničí.	
Pracovisko	zabezpečuje	komunikáciu	medzi	úradom	a	zahraničnými	
partnermi,	zastupuje	záujmy	Slovenskej	republiky	v	oblastiach	
zverených	do	právomoci	úradu	v	rámci	NATO,	v	európskych	
inštitúciách	a	agentúrach	a	realizuje	bilaterálnu	a	multilaterálnu	
spoluprácu	v	rámci	zastúpenia	úradu	v	zahraničí.

Sekcia	previerok	vykonáva	bezpečnostné	previerky	fyzických	osôb	
a	podnikateľov,	zabezpečuje	podklady	pre	rozhodovanie	Súdnej	rady	
Slovenskej	republiky	o	splnení	predpokladov	sudcovskej	spôsobilosti,	
vydáva	certifikáty	pre	prístup	k	utajovaným	skutočnostiam	NATO	
a	EÚ	a	vyjadruje	sa	o	navrhovaných	osobách	podľa	medzinárodných	
zmlúv,	ktorými	je	Slovenská	republika	viazaná.

Sekcia	 ekonomiky	 a	 prevádzky	 zabezpečuje	 finančné	
riadenie	úradu,	koordináciu	v	procese	hospodárenia	s	finančnými	
prostriedkami,	vrátane	účtovníctva	a	výkazníctva,	správu	a	údržbu	
majetku,	verejné	obstarávanie	tovarov	a	služieb.

Národná	jednotka	SK-CERT	plní	úlohy	národnej	 jednotky	
na	riešenie	kybernetických	incidentov	a	ďalšie	úlohy	na	úseku	
kybernetickej	bezpečnosti.

Odbor	regulácie	a	dohľadu	 je	vecný	útvar	úradu	v	oblasti	
ochrany	utajovaných	skutočností	pre	personálnu	bezpečnosť,	
administratívnu	bezpečnosť,	 fyzickú	bezpečnosť,	objektovú	
bezpečnosť,	bezpečnosť	technických	prostriedkov	a	priemyselnú	
bezpečnosť,	 v	oblasti	 šifrovej	ochrany	 informácií,	 v	oblasti	
kybernetickej	bezpečnosti,	v	oblasti	dôveryhodných	služieb,	
v	oblasti	verejnej	regulovanej	služby,	ktorú	poskytuje	globálny	
satelitný	navigačný	systém	zriadený	v	rámci	programu	Galileo	
a	v	oblasti	výkonu	kontroly,	auditu	a	dohľadu.

Odbor	vnútornej	bezpečnosti	zaisťuje	vnútornú	bezpečnosť	
úradu	a	zabezpečuje	fyzickú	a	technickú	ochranu	objektov	úradu.	
Vykonáva	vnútornú	kontrolu	a	vybavuje	sťažnosti	a	petície.

Technická	sekcia	vykonáva	akreditáciu	a	certifikáciu	v	oblasti	
ochrany	utajovaných	skutočností	pre	personálnu	bezpečnosť,	
administratívnu	bezpečnosť,	 fyzickú	bezpečnosť,	objektovú	
bezpečnosť,	bezpečnosť	technických	prostriedkov	a	priemyselnú	
bezpečnosť.	Úlohy	v	rámci	akreditácie	a	certifikácie	sú	realizované	
rovnako	v	oblasti	šifrovej	ochrany	informácií,	v	oblasti	kybernetickej	
bezpečnosti	a	v	oblasti	dôveryhodných	služieb.	Technická	sekcia	
zároveň	realizuje	a	udržiava	chod	a	prevádzku	 informačných	
a	komunikačných	systémov	úradu.	Vo	svojej	pôsobnosti	koordinuje	
a	vykonáva	úlohy,	ktoré	úrad	plní	v	rámci	Národného	bezpečnostného	
analytického	centra.

Vnútorný	audítor	vykonáva	vnútorný	audit	úradu	a	plní	ďalšie	
úlohy	podľa	zákona	o	finančnej	kontrole	a	audite.
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NÁMESTNÍK
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EKONOMIKY A PREVÁDZKY
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REGULÁCIE A DOHĽADU
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bezpečnostných previerok
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informačných analýz

a podpory

odbor
certi�kácie a akreditácie

odbor
bezpečnostnej prevádzky

odbor
kybernetickej bezpečnosti

odbor
vonkajších vzťahov

odbor
euroatlantických vzťahov

odbor
administratívnych činností

odbor
legislatívy a práva

odbor personalistiky
a sociálneho zabezpečenia

odbor
�nančný

odbor materiálno - technického
zabezpečenia

ORGANIZAČNÉ	
ČLENENIE
Organizačne sa úrad člení na útvary 
- sekcie a priamo riadené odbory, 
sekcie sa ďalej členia na odbory. 
Vnútorné členenie úradu vyjadruje 
nasledovná schéma (stav k 31. 
decembru 2018).
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Na úrade pracujú príslušníci v služobnom 
pomere podľa zákona č. 73/1998 Z. z. 
o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície 
a zamestnanci v pracovnom pomere podľa 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác 
vo verejnom záujme.

Celkový	počet	pracovníkov	úradu	bol	za	posledné	tri	roky	relatí	vne	
stabilný,	pričom	mierne	stúpol	z	216 na 223	(+	3,24%).	Zásadne	sa	
nezmenil	ani	pomer	medzi	počtom	príslušníkov	a	zamestnancov,	
zachovaná	zostala	aj	mierna	prevaha	počtu	žien	nad	počtom	
mužov.	Takmer	dvojnásobný	nárast	počtu	príslušníkov	zaradených	
v	prípravne	štátnej	službe	súvisí	jednak	s	prirodzenou	obmenou	
personálu,	ale	ti	ež	s	uskutočneným	náborom	odborníkov,	ktorí	sa	
podieľajú	na	budovaní	spôsobilostí		úradu	v	oblasti		kyberneti	ckej	
bezpečnosti	.	Údaje	k	vyššie	uvedeným	hodnoteniam	(aktuálne	
k	31.	decembru	príslušného	kalendárneho	roka)	sú	podrobne	
zaznamenané	v	tabuľke	č.	1.

V	roku	2016	sa	podarilo	zastaviť	oslabovanie	najpočetnejšie	
zastúpenej	vekovej	skupiny	35	až	49	rokov.	V	roku	2018	ostalo	
zastúpenie	tejto	skupiny	na	približne	rovnakej	úrovni	(55,61%
oproti		54,84%	v	roku	2017	a	55,56%	v	roku	2016).	Skupinu	tvoria	
skúsení	odborníci	s	niekoľkoročnou	praxou	v	najproduktí	vnejšom	
veku.	V	roku	2018	pokračoval	rast	zastúpenia	vekovej	skupiny	
mladší	ako	34	rokov	(19,73%	oproti		18,43%	v	roku	2017	a	18,06%	
v	roku	2016).	Údaje	o	vekovej	štruktúre	pracovníkov	úradu	sú	
uvedené	v	tabuľke	č.	2.

Úrad	príslušníkom	a	zamestnancom	umožňuje	udržiavať	ich	
odbornú	pripravenosť,	nadobúdať	nové	zručnosti		a	prehlbovať	
kvalifi	káciu	na	odborných	kurzoch,	seminároch	a	školeniach	
doma	i	v	zahraničí.	V	prípade	potreby	zabezpečuje	aj	zvyšovanie	
ich	kvalifi	kácie	na	vysokých	školách.

Pre	novoprijatých	príslušníkov	každoročne	realizuje	v	spolupráci	
s Akadémiou	Policajného	zboru	v	Brati	slave	špecializované	policajné	
vzdelávanie,	ktoré	je	podmienkou	pre	zaradenie	novoprijatých	
príslušníkov	do	stálej	štátnej	služby.	Údaje	o	vzdelanostnej	štruktúre	
príslušníkov	a	zamestnancov	úradu	sú	uvedené	v	tabuľke	č.	3.
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Tabuľka	č.	1:	Počet	príslušníkov	a	zamestnancov	v	rokoch	2016	-	2018

2016 2017 2018

Príslušníci 197	(91,20%) 197	(90,78%) 200	(89,69%)

v	prípravnej	štátnej	službe 17	(8,63%) 19	(9,64%) 18	(9%)

v	stálej	štátnej	službe 176	(89,34%) 177	(89,85%) 179	(89,50%)

v	dočasnej	štátnej	službe 4	(2,03%) 1	(0,51%) 3	(1,50%)

Zamestnanci 19	(8,80%) 20	(9,22%) 23	(10,31%)

Spolu 216	(117	žien	a	99	mužov) 217	(115	žien	a	102	mužov) 223	(119	žien	a	104	mužov)

Tabuľka	č.	2:	Vek	príslušníkov	a	zamestnancov	úradu	v	rokoch	2016	–	2018

2016 2017 2018

Všetci	pracovníci	úradu 216 217 223

mladší	ako	34	rokov 39	(18,06%) 40	(18,43%) 44	(19,73%)

35	až	49	rokov 120	(55,56%) 119	(54,84%) 124	(55,61%)

50	až	59	rokov 42	(19,44%) 42	(19,35%) 42	(18,83%)

starší	ako	60	rokov 15	(6,94%) 16	(7,37%) 13	(5,83%)

z	toho	príslušníci/zamestnanci 197 19 197 20 200 23

mladší	ako	34	rokov 39	(19,80%) 0	(0,00%) 39	(19,80%) 1	(5,00%) 38	(19,00%) 6	(26,09%)

35	až	49	rokov 117	(59,39%) 3	(15,79%) 117	(59,39%) 2	(10,00%) 121	(60,50%) 3	(13,04%)

50	až	59	rokov 33	(16,75%) 9	(47,37%) 32	(16,24%) 10	(50,00%) 35	(17,50%) 7	(30,43%)

starší	ako	60	rokov 8	(4,06%) 7	(36,84%) 9	(4,57%) 7	(35,00%) 6	(3,00%) 7	(30,43%)

Tabuľka	č.	3:	Vzdelanie	príslušníkov	a	zamestnancov	úradu	v	rokoch	2016	-	2018

2016 2017 2018

príslušníci zamestnanci príslušníci zamestnanci príslušníci zamestnanci

197	(100%) 19	(100%) 197	(100%) 20	(100%) 200	(100%) 23	(100%)

Vysokoškolské	-	III.	stupeň 8	(4,06%) 0	(0,00%) 9	(4,57%) 0	(0,00%) 11	(5,50%) 1	(4,35%)

Vysokoškolské	-	II.	stupeň 155	(78,68%) 6	(31,58%) 154	(78,17%) 6	(30,00%) 152	(76,00%) 7	(30,43%)

Vysokoškolské	-	I.	stupeň 2	(1,02%) 0	(0,00%) 4	(2,03%) 0	(0,00%) 5	(2,50%) 1	(4,35%)

Úplné	stredné 32	(16,24%) 11	(57,89%) 30	(15,23%) 12	(60,00%) 32	(16,00%) 12	(52,17%)

Základné 0	(0,00%) 2	(10,53%) 0	(0,00%) 2	(10,00%) 0	(0,00%) 2	(8,73%)
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OBLASTI 
PÔSOBENIA
Úrad pri plnení úloh zohľadňuje právny 
rámec, ktorý vymedzuje jeho pôsobenie. 
S plnením určených úloh súvisí množstvo 
výkonných,  no aj  legis lat ívnych, 
administratívnych a ďalších podporných 
činností.

LEGISLATÍVA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

V	roku	2018	pokračovali	práce	na	príprave	novej	legislatívy	
v	oblasti	ochrany	utajovaných	skutočností,	ktorých	účelom	bolo	
stanoviť	optimálne	zásady	a	minimálne	štandardy	na	vytvorenie	
bezpečného	prostredia	pre	utajované	skutočnosti.

V	 októbri	 2018	 úrad	 predložil	 do	 medzirezortného	
pripomienkového	konania	iniciatívny	návrh	vyhlášky	Národného	
bezpečnostného	úradu,	ktorou	sa	ustanovujú	podrobnosti	
o	administratívnej	bezpečnosti	utajovaných	skutočností	(ďalej	
len	„vyhláška“).	Dôvodom	vypracovania	novej	právnej	úpravy	bola	
reakcia	na	súčasnú,	neustále	sa	meniacu	bezpečnostnú	situáciu	
vo	svete,	ktorá	má	vplyv	aj	na	Slovenskú	republiku,	a	potreba	
reagovať	na	daný	stav	obdobným	spôsobom	ako	v	štátoch	EÚ.	
Ukázala	sa	najmä	potreba	zefektívniť	manipuláciu	s	utajovanými	
skutočnosťami,	 zabezpečiť	dostatočnú	 flexibilitu	vzhľadom	
na	rôznorodé	podmienky	aplikácie	a	dostupnosti	utajovaných	
skutočností	osobám,	ktoré	ich	potrebujú,	napríklad	pre	prijímanie	
dôležitých	rozhodnutí.	Ďalšími	dôvodmi	pre	jej	vypracovanie	boli	
rozširujúce	sa	možnosti	oboznamovania	sa	s	informáciami,	ako	
aj	 ich	distribúcie,	narastajúca	miera	informatizácie	spoločnosti	
a	vývoj	v	oblasti	technológií,	či	meniace	sa	právne	prostredie	
v	oblasti	archívov	a	registratúry.	Koncom	kalendárneho	roka	
2018	prebiehala	 finalizácia	znenia,	vrátane	vysporiadavania	
všetkých	vznesených	pripomienok.	Vyhláška	bola	publikovaná	
v	Zbierke	zákonov	Slovenskej	republiky	13.	februára	2019,	účinnosť	
nadobudne	1.	januára	2020.

1.	apríla	2018	nadobudol	účinnosť	zákon	o	kybernetickej	
bezpečnosti,	ktorý	komplexne	upravuje	oblasť	kybernetickej	
bezpečnosti.	Zákon	zavádza	základné	bezpečnostné	požiadavky	

a	opatrenia	dôležité	pre	koordinovanú	ochranu	informačných,	
komunikačných	a	 riadiacich	systémov.	Zároveň	transponuje	
do	slovenského	právneho	poriadku	priority	a	požiadavky	smernice	
NIS	(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).

Zákon	o	kybernetickej	bezpečnosti	pokrýva	11	sektorov	
a	upravuje	okrem	iného	organizáciu,	pôsobnosť	a	povinnosti	
orgánov	verejnej	moci	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti,	práva	
a	povinnosti	povinných	osôb	(prevádzkovateľov	základných	služieb	
a	poskytovateľov	digitálnych	služieb)	vrátane	ich	identifikácie,	zriaďuje	
Jednotný	informačný	systém	kybernetickej	bezpečnosti,	upravuje	
požadované	minimálne	bezpečnostné	opatrenia	a	postup	hlásenia	
kybernetických	bezpečnostných	incidentov	a	ich	následného	riešenia.	
Zároveň	zavádza	aj	kontrolný	mechanizmus	a	adekvátne	sankčné	
opatrenia.	Zároveň	zriadil	Národnú	jednotku	CSIRT	(prevádzkuje	
úrad),	Vládnu	jednotku	CSIRT	(prevádzkuje	Úrad	podpredsedu	
vlády	Slovenskej	republiky	pre	investície	a	informatizáciu)	a	Národné	
centrum	pre	kybernetickú	obranu	 (prevádzkuje	Ministerstvo	
obrany	Slovenskej	republiky).	Každá	jednotka	CSIRT	(jednotka	pre	
riešenie	kybernetických	bezpečnostných	incidentov)	musí	spĺňať	
požadované	technické,	technologické	a	personálne	požiadavky	
a	podlieha	akreditácii	úradu.

Zákon	o	kybernetickej	bezpečnosti	priniesol	aj	potrebu	prijať	
vykonávacie	predpisy,	ktorými	sa	zabezpečí	riadna	aplikácia	
zákona	v	praxi.	15.	júna	2018	nadobudli	účinnosť:

• vyhláška	Národného	bezpečnostného	úradu	č.	164/2018	Z.	
z.,	ktorou	sa	určujú	identifikačné	kritériá	prevádzkovanej	
služby	(kritériá	základnej	služby),
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• vyhláška	Národného	bezpečnostného	úradu	č.	165/2018	Z.	z.,	
ktorou	sa	určujú	identifikačné	kritériá	pre	jednotlivé	kategórie	
závažných	kybernetických	bezpečnostných	 incidentov	
a	podrobnosti	hlásenia	kybernetických	bezpečnostných	
incidentov	a

• vyhláška	Národného	bezpečnostného	úradu	č.	166/2018	
Z.	z.	o	podrobnostiach	o	technickom,	technologickom	
a	personálnom	vybavení	jednotky	pre	riešenie	kybernetických	
bezpečnostných	incidentov.

1.	 januára	2019	nadobudla	účinnosť	vyhláška	Národného	
bezpečnostného	úradu	č.	362/2018	Z.	z.,	ktorou	sa	ustanovuje	
obsah	bezpečnostných	opatrení,	obsah	a	štruktúra	bezpečnostnej	
dokumentácie	a	rozsah	všeobecných	bezpečnostných	opatrení.	
Úrad	pracuje	na	príprave	ďalších	dvoch	vykonávacích	predpisoch,	
ktoré	je	splnomocnený	vydať	na	základe	zákona	o	kybernetickej	
bezpečnosti.

V	súlade	s	požiadavkami	platnej	legislatívy	úrad	v	októbri	2018	
vypracoval	riadne	predbežné	stanovisko	k	návrhu	nariadenia	
Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ),	ktorým	sa	zriaďuje	Európske	
centrum	odvetvových,	technologických	a	výskumných	kompetencií	
v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti	a	sieť	národných	koordinačných	
centier	(ďalej	len	„predbežné	stanovisko“).	Predbežné	stanovisko	
bolo	prerokované	v	rezortnej	koordinačnej	skupine	Národného	
bezpečnostného	úradu	a	zaslané	Výboru	Národnej	rady	Slovenskej	
republiky	pre	európske	záležitosti,	ktorý	ho v	novembri	2018	
vzal	na	vedomie.

V	 decembri	 2018	 úrad	 predložil	 do	medzirezortného	
pripomienkového	konania	návrh	na	zmenu	a	doplnenie	zákona	
o	 dôveryhodných	 službách.	 Návrh	 zohľadňuje	 námietky	
sformulované	v	Odôvodnenom	stanovisku	Komisie	C(2018)	
7080	final	z	8.	novembra	2018	-	Porušenie	č.	2017/4075	v	súlade	
s	článkom	258	Zmluvy	o	fungovaní	Európskej	únie.	V	roku	2019	
bude	úrad	pokračovať	v	ďalšom	legislatívnom	procese	vedúcom	
k	prijatiu	predmetnej	novely.

INTERNÉ PREDPISY

V	roku	2018	vydal	úrad	deväť	nariadení	riaditeľa	úradu,	37	
rozkazov	riaditeľa	úradu	a	dva	štatúty.	Nariadenia	a	štatúty	boli	
vydávané	s	cieľom	zefektívniť	vnútorné	procesy	a	implementovať	
všeobecne	záväzné	právne	predpisy	(napr.	nový	organizačný	
poriadok,	úprava	činnosti	poradnej	komisie,	terminologickej	komisie	
a	škodovej	komisie,	úprava	pravidiel	vonkajšej	komunikácie,	tvorby	
a	použitia	sociálneho	fondu,	úprava	personálnej	evidencie	a	úloh	
útvarov	úradu	súvisiacich	so	služobným	pomerom	príslušníkov,	
štatút	o	vnútornom	audite	a	audítorovi	a	štatút	Národnej	jednotky	
pre	riešenie	kybernetických	bezpečnostných	incidentov).	Rozkazy	
riaditeľa	úradu	slúžili	na	určenie	nositeľov	konkrétnych	úloh	napr.	
pri	výcviku,	medzirezortnej	spolupráci	a	inventarizácii	majetku.

SPRÁVNE A PRIESTUPKOVÉ KONANIE

V	roku	2018	úrad	prijal	sedem	podnetov na neoprávnenú 
manipuláciu	s	utajovanou	písomnosťou,	jeden	podnet	na	porušenie	
zákazu	fotografovania,	filmovania	alebo	iného	zaznamenávania	
budov,	priestorov	alebo	zariadenia	a	päť	podnetov	na	začatie	
správneho	konania	vo	veci	porušenia	zákona	o	dôveryhodných	
službách.	Úrad	ako	správny	orgán	v	oblasti	utajovaných	skutočností	
konal v	ôsmych	prípadoch,	pričom	v	správnom	konaní	uložil	pokuty	
v	sume	300 eur.	Vo	veci	porušenia	zákona	o	dôveryhodných	
službách	konanie	vo	všetkých	prípadoch	zastavil.

ZNALECKÁ	ČINNOSŤ

Úrad	je	znalecká	organizácia	zapísaná	v	zozname	znalcov,	
tlmočníkov	a	prekladateľov,	ktorý	vedie	Ministerstvo	spravodlivosti	
Slovenskej	republiky	v	odbore	520000	–	ochrana	utajovaných	
skutočností.	V	roku	2018	príslušné	orgány	nepožiadali	úrad	
o	znalecké	skúmanie.
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MEDZINÁRODNÉ	VZŤAHY
V roku 2018 sa úradu darilo rozvíjať a posilňovať vzťahy realizované v rámci medzinárodnej 
spolupráce, ktoré umožňujú výmenu informácií, poznatkov a skúseností, prinášajú 
koordináciu postupov a zabezpečujú efektívnejšie presadzovanie spoločných záujmov 
na pôde medzinárodných organizácií. 

Význam,	ktorý	úrad	pripisuje	medzinárodnej	spolupráci	bol	
v	roku	2018	podčiarknutý	zriadením	Osobitného	pracoviska	Brusel,	
ktoré	zastupuje	záujmy	úradu	na	najvyššej	úrovni	vo	vzťahu	k	NATO	
a	EÚ	a		pokrýva	aktivity	úradu	zamerané	na	posilnenie	regionálnej	
bilaterálnej	spolupráce,	osobitne	s	partnermi	vo	Francúzsku,	
v	Nemecku	a	v	Holandsku.

Význam	profesionálnych	vzťahov	a	strategických	partnerstiev	
je	možné	oceniť	najmä	na	úrovni	EÚ	a	NATO,	ktorá	eskalovala	pri	
príprave,	prerokovaní	a	schválení	legislatívnych	a	ďalších	rámcových	
dokumentov	v	oblasti	bezpečnostných	politík.

PÔSOBENIE	V	ORGÁNOCH	EURÓPSKEJ	ÚNIE

Úrad	má	expertné	zastúpenie	vo	všetkých	troch	platformách	
orgánov	a	 inštitúcií	EÚ	zaoberajúcich	sa	politikou	bezpečnosti	
a	ochrany	utajovaných	informácií	EÚ	(ďalej	len	„EUCI“).	Príslušníci	
úradu	sa	tak	pravidelne	zúčastňovali	na	Bezpečnostnom	výbore	
Rady	EÚ	(CSC),	kde	v	rámci	platformy	-	implementačnej	pracovnej	
skupiny	pre	TEMPEST	(ITTF)	-	sa	venovali	aj	otázkam	z	oblasti	ochrany	
pred	nežiaducim	elektromagnetickým	vyžarovaním.	Na	pôde	
Európskej	komisie	sa	príslušníci	úradu	zúčastňovali	na	zasadnutiach	
Skupiny	expertov	Európskej	komisie	pre	bezpečnostnú	politiku	
(ComSEG),	ktorá	zodpovedá	za	prípravu	a	výkon	bezpečnostných	
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politík	a	pravidiel	v	rámci	spektra	inštitúcií	EÚ.	Ďalšími	formátmi	
Európskej	komisie,	kde	boli	prítomní	aj	zástupcovia	úradu	sú	
Expertný	bezpečnostný	výbor	pre	globálny	navigačný	satelitný	
systém	(GNSS	SB)	a	SAB	-	Bezpečnostný	akreditačný	panel	
Európskej	GNSS	agentúry	(GSA)	v	rámci	budovania	satelitného	
systému	Galileo.

V	 rámci	 Európskej	 služby	pre	 vonkajšiu	 činnosť	 (EEAS)	
funguje	Bezpečnostný	výbor	EEAS	pre	prípravu	politík	a	návrhov	
(bezpečnosti	vo	všeobecnosti),	ochrany	utajovaných	informácií	
v	podmienkach	EEAS	a	 jej	zahraničných	delegáciách,	ako	aj	
aktualizácii	medzinárodných	zmlúv	v	oblasti	ochrany	utajovaných	
informácií	EÚ,	v	ktorom	aktívne	pôsobili	aj	delegovaní	zástupcovia	
úradu.	Experti	úradu	sa	zúčastňovali	v	roku	2018	aj	podvýboru	
EEAS	(SAB)	-	Podvýbor	pre	bezpečnostnú	akreditáciu	EEAS	EU	
OPS WAN.

Ťažiskom	agendy	súvisiacej	s	ochranou	EUCI	v	roku	2018	bola	
revízia	a	tvorba	nových	bezpečnostných	politík	zameraných	
na	priemyselnú	bezpečnosť,	bezpečnostné	predpisy	Rady 
a	Európskej	služby	pre	vonkajšiu	činnosť,	návrh	bezpečnostných	
pravidiel	Súdneho	dvora	a	Všeobecného	súdu,	ako	aj	spolupráca	
medzi	inštitúciami,	agentúrami,	úradmi	a	orgánmi	EÚ	v	oblasti	
ochrany EUCI.	Dôležitosť	nabrala	diskusia	ohľadom	nahradenia	
systému	CORTESY	(systému	na	distribúciu	utajovaných	dokumentov	
Rady	EÚ).	V	rámci	úloh	Komisie	došlo	k	vyhodnoteniu	implementácie	
bezpečnostných	pravidiel	v	prostredí	Komisie	a	jej	agentúr.

Vzhľadom	na	povinnosť	 členských	 štátov	 transponovať	
smernicu	NIS	do	národných	legislatív	bolo	potrebné	aj	v	roku	
2018	viesť	neustály	dialóg	v	rámci	EÚ.	Aktívnu	pozíciu	v	tomto	
procese	zastáva	aj	Skupina	pre	spoluprácu	(Cooperation	Group)	
a	Sieť	 jednotiek	pre	riešenie	počítačových	bezpečnostných	
incidentov	(CSIRT’s	Network).	Hlavnou	úlohou	týchto	pracovných	
platforiem,	je	zabezpečovať	a	zintenzívňovať	vzájomnú	strategickú	
a	operačnú	spoluprácu	a	zdieľať	 informácie	medzi	orgánmi	
kybernetickej	bezpečnosti	členských	štátov	a	medzi	ich	jednotkami	
CSIRT.	Tieto	platformy	v	súčasnosti	pracujú	na	periodickej	báze,	
prijímajú	pravidlá	a	procesné	postupy	potrebné	pre	ich	formálne	
fungovanie.	Boli	zadefinované	kľúčové	priority	práce	Skupiny	pre	
spoluprácu	a	úlohy	Siete	CSIRT	pre	operačné	spôsobilosti	EÚ,	
spoločná	koordinovaná	reakcia	EÚ	na	kybernetické	bezpečnostné	
incidenty	a	krízy	veľkého	rozsahu.

Slovenská	 republika	prostredníctvom	úradu	 intenzívne	
spolupracovala	s	Agentúrou	EÚ	pre	bezpečnosť	sietí	a	informácií	
(ENISA),	ktorá	zo	svojej	pozície	centra	pre	kybernetickú	bezpečnosť	
v	EÚ	pomáha	členským	štátom,	aby	boli	lepšie	vybavené	a	pripravené	
na	predchádzanie,	odhaľovanie	a	riešenie	problémov	kybernetickej	
bezpečnosti.	Spolupráca	zahŕňala	riešenie	a	koordináciu	reakcií	
na	globálne	kybernetické	incidenty	a	týkala	sa	aj	podielu	na	výkone	
činností	agentúry	ENISA,	pripomienkovaním	rozhodnutí	a	zastúpenia	
v Management	Board	agentúry	ENISA.	Agentúra	zorganizovala	
v	spolupráci	s	úradom	v	novembri	2018	v	Bratislave	workshop,	
ktorý	bol	venovaný	témam	ochrany	kritickej	 infraštruktúry	
a	praktickým	skúsenostiam	s	implementáciou	smernice	NIS.	

Cieľom	workshopu	bolo	iniciovať	konštruktívny	dialóg	o	potrebách	
bezpečnostných	odborníkov,	verejných	autorít	a	relevantných	
odvetví.	Hlavné	témy	zahŕňali	národný	dohľad	nad	bezpečnostnými	
požiadavkami	pre	ochranu	kritickej	 infraštruktúry,	cezhraničné	
prepojenia	a	závislosti	a	aspekty	spolupráce	CSIRT	komunity.

Hlavnou	témou	sledovaného	obdobia	pre	príslušníkov	úradu	
a	zástupcov	ostatných	členských	štátov	bola	okrem	iného	aj	
legislatíva	pre	oblasť	kybernetickej	bezpečnosti.	Prioritou	počas	
bulharského	a	rakúskeho	predsedníctva	bolo	schválenie	Aktu 
o	kybernetickej	bezpečnosti,	ktorá	bola	v	závere	roka	vyjadrená	
schválením	konečného	kompromisného	textu	návrhu	nariadenia	
na	základe	politickej	dohody	medzi	Radou,	Európskym	parlamentom,	
Komisiou	a	Výborom	stálych	predstaviteľov.

V	druhej	polovici	roka	2018,	po	tom	ako	Komisia	navrhla	
príslušný	právny	nástroj	na	vykonávanie	iniciatívy	na	posilnenie	
postavenia	EÚ,	aby	sa	stala	globálnym	lídrom	v	oblasti	kybernetickej	
bezpečnosti	s	cieľom	zabezpečiť	dôveru,	spoľahlivosť	a	ochranu	
našich	občanov,	spotrebiteľov	a	podnikov	online	a	umožniť	bezplatný	
a	zákonný	internet,	bol	do	legislatívneho	procesu	predložený	návrh	
Nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady,	ktorým	sa	zriaďuje	
Európske	centrum	odvetvových,	technologických	a	výskumných	
kompetencií	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti	a	sieť	národných	
koordinačných	centier.	O	jeho	znení	v	mene	Slovenskej	republiky	
rokujú	aj	zástupcovia	úradu.

Pracovný	 formát	Horizontálna	 pracovná	 skupina	 pre	
kybernetické	záležitosti	(HWP)	sa	venoval	aj	ďalším	témam	
kybernetickej	bezpečnosti	a	prierezovým	kybernetickým	otázkam,	
zasahujúcich	do	oblasti	hodnotenia	kybernetických	hrozieb,	
kybernetickej	 kriminality,	 kybernetickej	 diplomacie	 alebo	
certifikácie.	V	sledovanom	období	dominovali	 témy	reformy	
databázy	doménových	mien	WHOIS,	implementácia	rámca	pre	
spoločnú	diplomatickú	reakciu	EÚ	voči	škodlivým	kybernetickým	
aktivitám,	prisudzovanie	(atribúcia)	škodlivých	kybernetických	
aktivít	a	možnosti	zavedenia	rámca	reštriktívnych	opatrení	s	cieľom	
reagovať	na	kybernetické	hrozby,	alebo	tieto	hrozby	odrádzať.

Úrad	počas	celého	roka	2018	aktívne	pôsobil	aj	v	Európskej	
organizácii	pre	kybernetickú	bezpečnosť	(ECSO).	V	rámci	organizačnej	
štruktúry	ECSO	je	úrad	členom	Výboru	zástupcov	národných	
verejných	autorít (NAPAC)	a	pozorovateľom	v	predstavenstve.	Úrad	
sa	prostredníctvom	svojich	zástupcov	zúčastňoval	na	práci	troch	zo	
šiestich	pracovných	skupín	(WG1:	certifikácia,	štandardizácia,	WG5:	
vzdelávanie,	budovanie	bezpečnostného	povedomia	a	tréningy	
v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti,	WG6:	agenda	strategického	
výskumu	a	inovácií).



13

PÔSOBENIE V ORGÁNOCH ORGANIZÁCIE 
SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY

Úrad	sa	aktívne	zúčastňoval	na	pravidelných	jarných a jesenných 
zasadnutiach	Bezpečnostného	výboru	NATO	(SC)	na	úrovni	
riaditeľov	bezpečnostných	autorít	členských	krajín.	Výbor	rieši	
všetky	otázky	súvisiace	s	bezpečnostnou	politikou	aliancie	a	je	
poradným	orgánom	Severoatlantickej	rady	(NAC).

V Bezpečnostnom	výbore	pre	 tvorbu	bezpečnostných	
politík	zástupcovia	úradu	participovali	na	rozsiahlej	revízii	normy	
C-M(2002)49	 (bezpečnostná	politika	NATO)	a	jej	doplnkových	
direktív	pre	oblasť	personálnej	a	administratívnej	bezpečnosti.	
Revízie	oboch	direktív	boli	predmetom	nielen	zasadnutí	SC,	ale	
aj	pracovných	skupín,	ktorých	stretnutia	prebehli	v	Čiernej	Hore,	
Poľsku	a	Belgicku	za	aktívnej	účasti	úradu.	Tendenciou	je	tieto	
revízie	ukončiť	do	marca	2019,	aby	sa	SC	mohol	plne	venovať	
direktívam	o	bezpečnosti	vo	vzťahu	k	nečlenským	entitám	NATO	
a	direktíve	o	fyzickej	bezpečnosti.	V	máji	2019	sa	vo	Varšave	
uskutoční	 jedno	z	najväčších	zasadnutí	SC	a	na	rokovanie	boli	
prizvané	aj	partnerské	krajiny.

V	kontexte	vývoja	v	bezpečnostnom	prostredí	a	po	uznaní	
kybernetického	priestoru	ako	operačnej	domény	NATO	(Varšavský	

samit	2016)	sa	problematika	kybernetickej	bezpečnosti	čoraz	
významnejšie	dostáva	do	popredia	záujmu	orgánov	NATO.	Závery	
Bruselského	samitu	2018	potvrdili,	že	kybernetické	hrozby	voči	
NATO	sa	stávajú	častejšími,	komplexnejšími	a	ničivejšími.	Spojenci	aj	
preto	na	tomto	samite	odsúhlasili	zriadenie	Centra	pre	kybernetické	
operácie	ako	súčasť	posilnenej	veliteľskej	štruktúry	NATO.	Zástupca	
úradu	sa	pravidelne	zúčastňoval	na	zasadnutiach	Výboru	pre	
kybernetickú	obranu	(CDC),	ktorý	je	zastrešujúcim	politickým	
orgánom	pre	oblasť	kybernetickej	obrany	NATO	a	participoval	
na	príprave	strategických	dokumentov	NATO.

Úrad	pôsobil	aj	v	platforme	MISP	 (Malware	 Information	
Sharing	Platform),	ktorá	umožňuje	neformálnu	výmenu	informácií	
o	kybernetických	hrozbách	medzi	26	členskými	krajinami	NATO	
a	šiestimi	partnerskými	krajinami	NATO.

Úrad	na	národnej	úrovni	zastrešil	11.	ročník	cvičenia	Cyber	
Coalition	2018,	kedy	spojil	do	tímu	viaceré	rezorty	a	jednotky	CSIRT.	
Cvičenie	bolo	zamerané	na	preverenie	národných	spôsobilostí	
a	postupov	podľa	platných	legislatívnych	pravidiel	a	postupov	
NATO,	ale	aj	na	podporu	lepšej	koordinácie	a	spolupráce	medzi	
jednotlivými	rezortmi.
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Príslušníci	úradu	v	roku	2018	pôsobili	v	Bezpečnostnom	výbore	
NATO	vo	formáte	pre	bezpečnosť	komunikačných	a	informačných	
systémov	SC	(CISS)	a	v	Podvýbore	NATO	pre	informačnú	bezpečnosť	
a	kybernetickú	ochranu	(CaP4),	v	rámci	ktorého	sa	príslušníci	
úradu	zúčastňovali	v	štruktúrach	SPAC	CaT	(Capability	Team	-	
Certifikácia	a	hodnotenie	produktov)	a	Crypto	CaT	(Capability	
Team	-	šifrové	služby).	Zúčastňovali	sa	na	zasadnutiach	pracovných	
skupín	zameraných	na	oblasť	šifrovej	ochrany	informácií,	návrhu	
komunikačných	protokolov	a	bezpečnostných	politík,	najmä	Secure	
Communications	Interoperability	Protocol	(SCIP),	 International	
Interoperability	Control	Working	Group	 (IICWG),	NATO	PKI	
Management	Authority	(NPMA),	NATO	PKI	Advisory	Group	(NPAG).	
V	priebehu	roka	2018	sa	18.	až	21.	septembra	uskutočnilo	v	Bratislave	
na	pôde	úradu	40.	stretnutie	pracovnej	skupiny	NPAG,	ktorá	je	
zameraná	najmä	na	prípravu	štandardov	a	legislatívnych	dokumentov	
upravujúcich	nasadenie	infraštruktúry	verejného	kľúča	v	prostredí	
NATO a Federated	Mission	Networks.	Na	stretnutiach	sa	riešili	aj	
praktické	aspekty	ako	topológie	sietí,	formáty	certifikátov,	dĺžky	
šifrovacích	kľúčov	a	podporované	hardvérové	komponenty.

V	rámci	štruktúr	systému	BICES	 (Battlefield	 Information	
Collection	and	Exploitation	System)	sa	príslušníci	úradu	zúčastňovali	
Bezpečnostnej	pracovnej	skupiny	BSWG	(BICES	Working	Group)	
a	Bezpečnostného	akreditačného	panelu	BSAB	(BICES	Accreditation	
Board).

V	máji	2018	sa	Stála	delegácia	Slovenskej	republiky	pri	NATO	
presťahovala	do	nových	priestorov	v	novom	sídle	NATO	v	Bruseli.	
Úrad	spolu	s	ostatnými	rezortmi	zastúpenými	na	delegácii	participoval	
nielen	na	samotnom	sťahovaní,	ale	aj	na	jeho	technickom	zabezpečení	
a	na	zabezpečení	systémov	fyzickej	bezpečnosti	a	objektovej	
bezpečnosti	a	ochrany	a	elektronických	zabezpečovacích	systémov.

Aktívne	pôsobenie	úradu	na	pôde	NATO	sa	odzrkadlilo	aj	v	jeho	
účasti	na	medzinárodnom	projekte	kybernetickej	bezpečnosti	
v	oblasti	 vzdelávania	 zameraného	na	 tvorbu	vzdelávacích	
programov	a	aktivít,	ktoré	zastrešuje	lisabonská	NCI	Academy 
(NATO	Communication	and	Information	Academy).

Príslušníci	úradu	v	roku	2018	ďalej	pôsobili	aj	vo	výboroch	
a	pracovných	skupinách	NATO	-	Bezpečnostný	výbor	NATO	pre	
informačnú	bezpečnosť	SC	 (Information	ASSUARANCE	(CISS)),	
Bezpečnostný	akreditačný	panel	systémov	NATO	(NATO	Security	
Accreditation	Board)	a	Špecifikácie	Interoperability	pre	správu	
kľúčov	(NATO-KM-	ISPEC).

ORGANIZÁCIA	PRE	BEZPEČNOSŤ	A	SPOLUPRÁCU	
V EURÓPE

Organizácia	pre	bezpečnosť	a	spoluprácu	v	Európe	(OBSE) 
a	jej	neformálna	pracovná	skupina	pre	kybernetické	otázky	(IWG)	
je	pokračujúcou	výzvou	pre	pôsobnosť	úradu,	ktorý	je	oficiálnym	
a jediným	kontaktným	bodom	pre	kybernetickú	bezpečnosť 
za	Slovenskú	republiku	a	aktívne	sa	podieľa	na	plnení	stanovených	
cieľov	tejto	skupiny.	Rok	2018	úrad	využil	na	prípravu	aktivít	

súvisiacich	s	predsedníctvom	Slovenskej	republiky	v	OBSE	v	roku	2019	
a	spolu	s	rezortmi	zahraničia,	obrany,	vnútra,	Úradom	podpredsedu	
vlády	Slovenskej	republiky	pre	 investície	a	 informatizáciu,	ako	
aj	s	akademickou	obcou	participoval	na	stanovení	priorít	nášho	
predsedníctva	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti.	V	roku	2019	bude	
spoluorganizovať	dve	veľké	konferencie	zamerané	na	kybernetickú	
bezpečnosť.	V	marci	2019	EnergyPact	Foundation	organizuje	
vo	Viedni	každoročnú	akciu	Vienna	Cyber	Security	Week.	Prvý	deň	
pod	vedením	slovenského	predsedníctva	bude	zameraný	na	ochranu	
kritickej	infraštruktúry.	V	júni	2019	slovenské	predsedníctvo	v	OBSE	
organizuje	dvojdňovú	konferenciu	v	Bratislave,	k	hlavným	témam	
bude	patriť	kybernetická	bezpečnosť.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

S	cieľom	adaptovať	bezpečnostné	postupy	v	neustále	sa	
vyvíjajúcom	bezpečnostnom	prostredí	a	zohľadňovať	meniace	
sa	 trendy	v	obrannom	priemysle	a	v	oblasti	medzinárodnej	
priemyselnej	bezpečnosti	pôsobí	úrad	v	nadnárodnej	pracovnej	
skupine	MISWG	(Multinational	Industrial	Security	Working	Group).	
Je	tvorená	členskými	štátmi	NATO	(okrem	Islandu	a	Čiernej	Hory)	
a	štátmi,	ktoré	nie	sú	členmi	NATO	(Rakúsko,	Fínsko,	Švédsko,	
Švajčiarsko,	Izrael,	Nový	Zéland,	Austrália	a	Bývalá	juhoslovanská	
republika	Macedónsko).	Skupina	vytvára	spoločné	opatrenia	
a	postupy	pri	ochrane	utajovaných	skutočností	 týkajúcich	sa	
medzinárodných	obranných	programov	a	záležitostí	priemyselnej	
bezpečnosti	v	medzinárodnom	kontexte.	V	septembri	2018	sa	
za	účasti	zástupcu	úradu	v	španielskom	Madride	uskutočnilo	33.	
plenárne	zasadnutie	MISWG,	ktoré	poskytlo	platformu	na	výmenu	
a	zdieľanie	skúseností	zástupcov	partnerských	bezpečnostných	
úradov	s	vykonávaním	bezpečnostných	previerok	podnikateľov,	
vyhodnocovaním	bezpečnostných	rizík	a	ich	elimináciou.

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Úrad	zastupuje	Slovenskú	republiku	v	Stredoeurópskej	platforme	
pre	kybernetickú	bezpečnosť	(Central	European	Cyber	Security	
Platform,	CECSP),	ktorú	tvoria	krajiny	Vyšehradskej	štvorky	(Česká	
republika,	Maďarsko,	Poľsko,	Slovenská	republika	a	Rakúsko).	
Na	tejto	úrovni	Slovenská	republika,	zastúpená	úradom,	intenzívne	
budovala	a	rozvíjala	aj	bilaterálne	vzťahy	s	krajinami	V4	a	Rakúskom.

Posilnené	postavenie	úradu	v	Bruseli	dokázalo	promptne	
zareagovať	aj	na	požiadavku	EÚ	poskytnúť	asistenciu	partnerským	
krajinám	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti.	Takýmto	príkladom	
bola	účasť	príslušníka	úradu	pôsobiaceho	na	Stálom	zastúpení	SR	
pri	EÚ	v	Bruseli	na	workshope,	ktorý	v	Baku	15.	-	16.	novembra	
2018	usporiadala	Európska	komisia	v	spolupráci	s	Ministerstvom	
dopravy,	komunikácií	a	technológií	Azerbajdžanu	pod	názvom	
Výzvy,	trendy	a	skúsenosti	EÚ.	Uvedený	workshop	sa	uskutočnil	
v	kontexte	zintenzívnenia	vzťahov	medzi	EÚ	a	Azerbajdžanom	v	rámci	
programu	TAIEX	(Technical	Assistance	and	Information	Exchange	
Instrument)	určeného	na	poskytovanie	technickej	asistencie	
a	výmenu	informácií	s	nečlenskými	partnerskými	krajinami.
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BILATERÁLNE	VZŤAHY

Úrad	aktívne	pôsobí	v	procese	realizovania	bilaterálnych	dohôd 
o	výmene	a	ochrane	utajovaných	skutočností,	bez	ktorých	by	
nemohlo	dochádzať	k	výmene	utajovaných	skutočností,	k	uznávaniu	
bezpečnostných	previerok	vydaných	v	zahraničí	a	súkromný	sektor	
by	sa	nemohol	zúčastňovať	na	realizácii	zákaziek,	pri	ktorých	
dochádza	k	postupovaniu	zahraničných	utajovaných	skutočností.	
Úrad	ako	gestorský	orgán	oslovuje	svojich	partnerov	v	zahraničí	
a	pripravuje	návrhy	textov	dohôd,	ktoré	schvaľuje	vláda	Slovenskej	
republiky.	V	súčasnosti	úrad	analyzuje	uzavreté	dohody	a	plánuje	
aj	uzatvorenie	nových	dohôd.

V	roku	2018	úrad	rozvíjal	a	podporoval	strategické	vzťahy	
v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti	s	francúzskou	Národnou	
agentúrou	pre	kybernetickú	bezpečnosť	(ANSSI),	ktoré	boli	
podporené	vzájomnými	bilaterálnymi	návštevami	a	dialógom	
medzi	príslušníkmi	úradu	a	zástupcami	ANSSI	na	národných	
a	regionálnych	podujatiach,	ako	aj	v	pracovných	formátoch	EÚ	
a	NATO.	Vedúca	osobitného	pracoviska	Brusel	sa	v	roku	2018	stala	
styčným	dôstojníkom	úradu	pre	komunikáciu	s	ANSSI.	Možnosti	
spolupráce	medzi	úradom	a	ANSSI	sa	otvorili	predovšetkým	v	oblasti	
úzkej	spolupráce	zahŕňajúcej	najmä	výmenu	skúseností,	zdieľanie	

informácií,	organizovanie	spoločných	cvičení	a	 formulovanie	
koordinovaných	stanovísk	a	spoločných	postupov	v	rámci	agendy	
kybernetickej	bezpečnosti	na	pôde	EÚ	a	NATO.

Geografické	 lokalizovanie	Osobitného	pracoviska	Brusel	
uľahčilo	nadväzovanie	bilaterálnej	spolupráce	medzi	strategickými	
partnermi	v	regióne	západnej	Európy.	Výsledkom	je	prehlbovanie	
nadštandardných	vzťahov,	ako	už	spomenutá	spolupráca	s	francúzskou	
ANSSI	alebo	nemeckým	BSI	(Bundesamnt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik)	a	holandskými	partnermi.

Úrad	intenzívne	rozvíjal	aj	kontakty	s	protistranou	z	Veľkej	Británie.	
Jeho	zástupcovia	sa	aktívne	zúčastnili	na	podujatí	Cyber	Issues.	
Na	podujatí	sa	zúčastnili	aj	predstavitelia	štátneho	a	súkromného	
sektora	krajín	V4,	Chorvátska	a	východného	Balkánu.	Rozvoj	týchto	
vzťahov	bol	založený	najmä	na	oboznamovaní	sa	so	strategickým	
a	doktrinálnym	chápaním	kybernetickej	bezpečnosti	Veľkej	Británie	
a	organizačno-kompetenčným	rozdelením	tejto	problematiky.

Úrad	rozvíjal	spoluprácu	so	svojimi	partnermi	aj	na	svojej	pôde	
s	cieľom	posilniť	vybudované	vzťahy.	24.	až	27.	septembra	2018	
sa	uskutočnilo	v	Brunovciach	druhé	stretnutie	pracovníkov	úradu	
a	Národného	úradu	pre	kybernetickú	a	informačnú	bezpečnosť	
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Tabuľka	č.	4:	Výmena	utajovaných	písomností	v	rokoch	2016	-	2018

Stupeň	utajenia 2016 2017 2018

NATO	Restricted
EU	Restricted
Cudzia	moc	Vyhradené

3	520
1 449
35

2	778
4	453

84

2371
3773

60

NATO	Confidential
EU	Confidential
Cudzia	moc	Dôverné

1 890
829
21

1	576
334
13

1851
588
85

NATO	Secret
EU	Secret
Cudzia	moc	Tajné

1	235
92
9

2	367
79
5

1837
208
24

NATO	Top	Secret
EU	Top	Secret
Cudzia	moc	Prísne	tajné

0
0
2

0
0
6

0
0

16

NATO	spolu
EU	spolu
Cudzia	moc	spolu

6	645
2	370
67

6	721
4	866
108

6059
4569
185

Českej	republiky.	Stretnutie	bolo	zamerané	na	problematiku	
šifrovej	ochrany	 informácií,	národných	distribučných	autorít,	
nežiaduceho	elektromagnetického	vyžarovania	a	technických	
bezpečnostných	prehliadok.	Stretnutie	sa	uskutočnilo	v	širšom	
formáte	a	boli	prizvaní	aj	odborní	pracovníci	z	ďalších	inštitúcií,	
do	ktorých	pôsobnosti	 spadajú	vyššie	uvedené	témy	ako	aj	
predstavitelia	akademickej	sféry.

VÝMENA	ZAHRANIČNÝCH	INFORMÁCIÍ

Prostredníctvom	pracoviska	centrálneho	registra	bolo	v	roku	
2018	spracovaných	6	059	utajovaných	skutočností	NATO	a	4	569	
utajovaných	skutočností	EÚ.	Úrad	sprostredkoval	aj	výmenu	185	
utajovaných	skutočností	cudzej	moci.	Prehľad	činnosti	centrálneho	
registra	v	roku	2018	a	porovnanie	údajov	s	rokmi	2016	a	2017	je	
uvedený	v	tabuľke	č.	4.

1.	septembra	2018	centrálny	register	spustil	elektronizáciu	
evidencie	utajovaných	skutočností	NATO a EÚ	v	prostredí	Apeiron.	
Elektronická	databáza	umožnila	rýchlejšiu	a	efektívnejšiu	spoluprácu	
medzi	centrálnym	registrom	úradu	a	registrami	štátnych	orgánov	
Slovenskej	republiky.

Na	úrade	od	roku	2010	pôsobí	vytvorený	register	utajovaných	
skutočností	NATO ATOMAL.	V	roku	2018	v	ňom	boli	zaevidované	
dve	utajované	písomnosti	označené	stupňom	utajenia	NATO	
SECRET	ATOMAL.

K	dôležitým	udalostiam	uplynulého	roka	patrilo	spoločné	
aliančné	cvičenie	NATO ABLE STAFF 2018,	ktoré	malo	preveriť	
procedúry	a	komunikačné	systémy	súvisiace	s	jadrovým	plánovaním	
a	konzultáciami,	precvičiť	použiteľné	opatrenia	Systému	krízovej	
odozvy	NATO	NCRS	(NATO	Crisis	Response	System),	realizovať	
praktický	výcvik	personálu	v	centrále	NATO,	v	Hlavnom	veliteľstve	
spojeneckých	síl	v	Európe	(SHAPE)	a	v	národných	ústrediach	
v	konzultačných	procedúrach.	Úrad	sa	na	cvičení	zúčastňoval	
na	distribučnej	úrovni,	centrálny	register	zabezpečoval	prijímanie	
a	postupovanie	utajovaných	skutočností.	Komunikácia	počas	
cvičenia	NATO	ABLE	STAFF	2018	sa	uskutočňovala	prostredníctvom	
informačného	systému	NCRS,	ktorým	úrad	disponuje	ako	jediný	
v	Slovenskej	republike	a	ktorým	zabezpečuje	tok	informácií	medzi	
Slovenskou	republikou	a	NATO	v	oblasti	jadrového	plánovania.

Úrad	sa	prostredníctvom	pracoviska	centrálneho	registra	
podieľal	aj	na	cvičeniach	NATO	Cyber	Coalition	2018	a	BRILIANT	
JUMP	2018.
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OCHRANA 
UTAJOVANÝCH 
SKUTOČNOSTÍ

PERSONÁLNA	BEZPEČNOSŤ

Vykonávanie	bezpečnostných	previerok	fyzických	osôb	patrí	
ku	kľúčovým	činnostiam	úradu.	Úrad	v	roku	2018	vydal	4	725	
osvedčení	na	oboznamovanie	sa	s	utajovanými	skutočnosťami,	
z	toho	2	242	pre	rezort	obrany.	Prehľad	počtu	vydaných	osvedčení	
v	rokoch	2016	až	2018	je	uvedený	v	tabuľke	č.	5.

V	roku	2018	úrad	vydal	20	rozhodnutí	a	fyzické	osoby	podali	
10	odvolaní	proti	rozhodnutiu	úradu.	V	jednom	prípade	rozhodol	
úrad	v	autoremedúre.	Výbor	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	
na	preskúmavanie	rozhodnutí	Národného	bezpečnostného	úradu	
(ďalej	len	„výbor“)	rozhodoval	o	10	odvolaniach,	pričom	v	deviatich	
prípadoch	odvolanie	zamietol,	v	 jednom	prípade	rozhodnutie	
úradu	zrušil	a	vec	vrátil	na	nové	konanie.

Proti	rozhodnutiu	výboru	bola	na	Najvyšší	súd	Slovenskej	
republiky	(ďalej	len	„najvyšší	súd“)	podaná	jedna	žaloba,	ktorá	je	
v	procese	rozhodovania.	Okrem	uvedeného	najvyšší	súd	v	roku	
2018	rozhodoval	v	štyroch	konaniach,	v	ktorých	boli	žaloby	podané	
v	predchádzajúcom	období.	V	dvoch	prípadoch	najvyšší	súd	
žalobu	zamietol,	v	jednom	prípade	zrušil	rozhodnutie	výboru	aj	
rozhodnutie	úradu	a	vec	vrátil	na	ďalšie	konanie	úradu.	V	jednom	
prípade	najvyšší	súd	konanie	zastavil	z	dôvodu	späťvzatia	žaloby.	
Prehľad	informácií	o	rozhodnutiach	úradu,	odvolaniach	a	žalobách	
podaných	na	najvyšší	súd	sa	nachádza	v	tabuľke	č.	6.

Na	 základe	 žiadostí	 Súdnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	
o	zabezpečenie	podkladov	pre	rozhodovanie	o	splnení	predpokladov	
sudcovskej	spôsobilosti	kandidátov	na	vymenovanie	za	sudcov 
úrad	v	roku	2018	poskytol	Súdnej	rade	Slovenskej	republiky	
podklady	k	posúdeniu	spôsobilosti	58	kandidátov	 (55	v	roku	
2016	a	69	v	roku	2017).

Vo	vzťahu	k	utajovaným	skutočnostiam	postupovaným	
NATO	a	EÚ	bolo	navrhovaným	osobám	v	roku	2018	vydaných	
4	260	certifikátov,	z	toho	bolo	vydaných	2	131	certifikátov	NATO	
a	2	129	certifikátov	EÚ.	Z	celkového	počtu	certifikátov	NATO	úrad	
vydal	27	certifikátov	NATO	ATOMAL,	ktoré	oprávňujú	na	prístup	
k	 informáciám	o	strategickom	 jadrovom	odstrašovaní	NATO	
a	vydávajú	sa	úzkemu	okruhu	osôb.

PRIEMYSELNÁ	BEZPEČNOSŤ

V	oblasti	priemyselnej	bezpečnosti	úrad	vykonáva	bezpečnostné	

previerky	podnikateľov.	Bezpečnostná	previerka	podnikateľa	sa	
zameriava	na	získavanie	informácií	o	podnikateľoch,	u	ktorých	vzniká	
odôvodnený	predpoklad,	že	ich	štátny	orgán	požiada	o	vytvorenie	
utajovanej	skutočnosti,	alebo	 im	bude	utajovaná	skutočnosť	
postúpená.	Povinnosťou	štatutárneho	orgánu	podnikateľa	 je	
v	takomto	prípade	požiadať	úrad	o	vykonanie	bezpečnostnej	
previerky	pre	získanie	potvrdenia	o	priemyselnej	bezpečnosti.

V	roku	2018	úrad	vydal	73	potvrdení	o	priemyselnej	bezpečnosti,	
z	toho	štyri	potvrdenia	stupňa	utajenia	Vyhradené,	50	potvrdení	
stupňa	utajenia	Dôverné,	16	potvrdení	stupňa	utajenia	Tajné	a	tri	
potvrdenia	stupňa	utajenia	Prísne	tajné.	Prehľad	uvádzaných	
údajov	sa	nachádza	v	tabuľke	č.	7.

Úrad	v	 roku	2018	vydal	24	rozhodnutí.	Odvolanie	proti	
rozhodnutiu	úradu	podalo	šesť	podnikateľov.	V	troch	prípadoch	
rozhodol	úrad	v	autoremedúre	a	o	troch	odvolaniach	rozhodoval	
výbor,	ktorý	odvolania	podnikateľov	zamietol.	V	jednom	prípade	
bola	podaná	žaloba	na	najvyšší	súd.	Prehľad	uvádzaných	údajov	
sa	nachádza	v	tabuľke	č.	8.

Vo	vzťahu	k	utajovaným	skutočnostiam	NATO	a	EÚ	bolo	
v	roku	2018	podnikateľom	vydaných	16	certifikátov	NATO	a	15	
certifikátov	EÚ,	ktoré	oprávňujú	podnikateľov	oboznamovať	sa	
v	utajovanými	skutočnosťami	NATO,	resp.	EÚ.

FYZICKÁ	BEZPEČNOSŤ	A	OBJEKTOVÁ	BEZPEČNOSŤ

Úrad	v	roku	2018	posudzoval	opatrenia	fyzickej	bezpečnosti	
a	objektovej	bezpečnosti	na	ochranu	utajovaných	skutočností,	
a	to	v	rámci	realizovaných	bezpečnostných	previerok	podnikateľov.	
Vykonaných	bolo	34	posúdení	a	vydaných	šesť	 súhlasov	so	
zriadením	registra	utajovaných	skutočností.	V	roku	2018	úrad	
vydal	29	certifikátov	mechanických	zábranných	prostriedkov	
a	technických	zabezpečovacích	prostriedkov.

OCHRANA	PRED	NEŽIADUCIM	
ELEKTROMAGNETICKÝM	VYŽAROVANÍM

V	rámci	opatrení	na	zabezpečenie	ochrany	utajovaných	
skutočností	 pred	 únikom	 prostredníctvom	 nežiaduceho	
elektromagnetického	vyžarovania	úrad	v	roku	2018	vykonával	
zónové	merania	priestorov	a	merania	technických	prostriedkov	
a	prostriedkov	ŠOI	v	špecializovanom	TEMPEST	laboratóriu.	V	roku	
2018	úrad	vybavil	52	žiadostí	o	vykonanie	meraní.	Na	základe	
doručených	žiadostí	bolo	vykonaných	668	meraní	technických	
prostriedkov	a	prostriedkov	ŠOI	a	89	zónových	meraní	priestorov,	
na	základe	ktorých	bolo	kategorizovaných	153	zariadení	technických	
prostriedkov	a	149	priestorov.	Novými	funkcionalitami,	ktoré	úradu	
získal	v	roku	2018,	bolo	vykonávanie	technických	bezpečnostných	
prehliadok	priestorov	určených	na	ochranu	utajovaných	skutočností	
na	ich	ochranu	pred	únikom	odpočúvaním	a	meranie	vlastností	
tienených	komôr.	V	roku	2018	boli	prijaté	dve	žiadosti	o	vykonanie	
technických	bezpečnostných	prehliadok	(prehliadnuté	boli	štyri	
priestory)	a	dve	žiadosti	o	vykonanie	meraní	tienených	komôr	
(zmerané	boli	dve	tienené	komory).
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Tabuľka	č.	7: Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané v rokoch 2016 - 2018

Stupeň	utajenia 2016 2017 2018

Vyhradené 5 3 4

Dôverné 57 60 50

Tajné 5 14 16

Prísne	tajné 1 0 3

Spolu 68 77 73

Tabuľka	č.	5:	Osvedčenia	vydané	v	rokoch	2016	-	2018

Stupeň	utajenia 2016 2017 2018

Dôverné 2	316 3	060 2	728

z	toho	Dôverné	pre	MO	SR 558 1	308 780

Tajné 1	343 1	590 1	700

z	toho	Tajné	pre	MO	SR 866 1 029 1	308

Prísne	Tajné 242 377 297

z	toho	Prísne	Tajné	pre	MO	SR 109 212 154

Spolu 3 901 5	027 4	725

Tabuľka	č.	8: Rozhodnutia úradu, odvolania podnikateľov proti rozhodnutiam úradu a žaloby v rokoch 2016 - 2018

2016 2017 2018

Rozhodnutia	úradu 22 13 24

Odvolania 6 2 6

Odvolania	-	autoremedúra 1 1 3

Odvolania	zamietnuté	výborom 2 1 3

Rozhodnutia	zrušené	výborom 1 0 0

Podané	žaloby	na	najvyššom	súde 0 0 1

Tabuľka	č.	6: Rozhodnutia úradu, odvolania fyzických osôb proti rozhodnutiam úradu a žaloby v rokoch 2016 - 2018

2016 2017 2018

Rozhodnutia	úradu 36 28 20

Odvolania 16 12 10

Odvolania	–	autoremedúra 0 0 1

Odvolania	zamietnuté	výborom 19 14 9

Rozhodnutia	zrušené	výborom 0 1 1

Podané	žaloby	na	najvyššom	súde 2 4 1
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BEZPEČNOSŤ	TECHNICKÝCH	PROSTRIEDKOV

V	roku	2018	v	oblasti	bezpečnosti	technických	prostriedkov	
vydal	úrad	42	certifikátov	a	14	dodatkov.	Údaje	sú	zobrazené	
v tabuľke	č.	9.

AKREDITÁCIA	KOMUNIKAČNÝCH	
A	INFORMAČNÝCH	SYSTÉMOV

Úrad	vo	vzťahu	k	verejnej	regulovanej	službe,	ktorú	poskytuje	
globálny	satelitný	navigačný	systém	zriadený	v	rámci	európskeho	
programu	Galileo,	plní	úlohu	lokálnej	bezpečnostnej	akreditačnej	
autority.	Nepriamo	sa	 tak	podieľa	na	 tvorbe	a	 schvaľovaní	
právnych	a	technických	noriem	v	oblasti	ochrany	utajovaných	
skutočností	a	 ich	vzájomnom	zosúladení	s	bezpečnostnými	
politikami	EÚ.	Na	území	Slovenskej	republiky	zodpovedá	úrad	
za	bezpečnostnú	akreditáciu	a	dohľad	nad	podnikateľmi,	ktorí	
majú	záujem	v	rámci	tohto	programu	poskytovať	svoje	služby.	
V	roku	2018	boli	akreditované	dva	komunikačné	a	informačné	
systémy	pre	manipuláciu	utajovaných	informácií	NATO	v	súlade	
s	Bezpečnostnou	politikou	NATO	C-M(2002)49	a	tri	systémy	pre	
EÚ	v	súlade	s	Rozhodnutím	rady	(2013/488/EÚ).

ADMINISTRATÍVNA	BEZPEČNOSŤ

V	súlade	so	zákonom	o	ochrane	utajovaných	skutočností	
zabezpečil	úrad	v	roku	2018	prevzatie	utajovaných	skutočností	
od	dvoch	subjektov	bez	právneho	nástupcu,	odňatie	utajovaných	
skutočností	nepovolanej	osobe	a	vykonal	úkony	potrebné	
na	zabezpečenie	ich	ochrany.

Tabuľka	č.	10: Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané v rokoch 2016 - 2018

Stupeň	utajenia 2016 2017 2018

Vyhradené 3	580 3	439 3	201

Dôverné 224 290 216

Tajné 12 4 4

Prísne	tajné 0 0 0

Spolu 3	816 3	733 3	421

Tabuľka	č.	9: Certifikáty vydané v roku 2018

Stupeň	utajenia Prísne	tajné Tajné Dôverné Vyhradené

Počet	vydaných	certifikátov 1 12 22 7

V	roku	2018	úrad	prijal	a	odoslal	3	421	utajovaných	písomností.	
Porovnanie	počtu	písomností	zaevidovaných	v	protokole	utajovaných	
písomností	sa	nachádza	v	tabuľke	č.	10.	

ŠKOLIACA	A	OVEROVACIA	ČINNOSŤ
V	rámci	realizácie	Koncepcie	budovania	bezpečnostného	

povedomia	v	oblasti	ochrany	utajovaných	skutočností	
úrad	v	roku	2018	pokračoval	v	sérii	prednášok	a	školení	
zameraných	na	jednotlivé	bezpečnostné	oblasti.	Úrad	
vykonával	aj	skúšky	bezpečnostného	zamestnanca	a	v	roku	
2018	vydal	183	potvrdení	o	absolvovaní	skúšky.

Okrem	školení	smerom	k	verejnosti	bol	kladený	dôraz	
aj	na	školenia	určené	príslušníkom	a	zamestnancom	úradu.	
Okrem	periodických	školení	BOZP	a	ochrany	pred	požiarmi	
boli	zamerané	na	praktickú	aplikáciu	interných	právnych	
predpisov,	uplatňovanie	personálnej	a	disciplinárnej	právomoci	
nadriadených	a	dodržiavanie	režimových	opatrení	objektu	
úradu.

V	 rámci	 zvyšovania	 povedomia	o	 terorizme	 boli	
všetci	príslušníci	a	zamestnanci	úradu	na	internom	školení	
informovaní	o	zdrojoch	teroristických	hrozieb,	o	dostupných	
opatreniach	na	zaistenie	osobnej	bezpečnosti	a	postupoch	
v	prípade	reálneho	teroristického	útoku.
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ŠIFROVÁ
OCHRANA 
INFORMÁCIÍ
Systém šifrovej ochrany je v Slovenskej 
republike založený na overenej štruktúre 
rezortných šifrových orgánov a ich úzkej 
spolupráci s úradom, ktorý plní rolu 
ústredného šifrového orgánu.

SYSTÉM ŠIFROVEJ OCHRANY

Úrad	v	roku	2018	zabezpečoval	správu	systémov	a	prostriedkov	
ŠOI	prevádzkovaných	na	úrade	a	v	orgánoch	štátnej	správy.	
Priebežne	zabezpečoval	operatí	vne	požiadavky	rezortov	a	poskytoval	
im	súvisiacu	podporu,	najmä	výrobu	a	distribúciu	národného	
šifrového	materiálu	a	poradenstvo	pre	údržbu	používaných	
systémov	a	prostriedkov.

Počas	 roka	 2018	boli	 v	 rámci	elektronizácie	 registrov	
zahraničných	utajovaných	skutočností		distribuované	technické	
prostriedky	SINA	H	(použiteľné	do	stupňa	utajenia	TAJNÉ)	na	13	
registrov	a	technické	prostriedky	SINA	E	(použiteľné	do	stupňa	
utajenia	DÔVERNÉ)	na	18	registrov.	Tieto	prostriedky	umožňujú	
bezpečnú	výmenu	informácií	a	prístup	k	elektronickému	protokolu	
utajovaných	skutočností		centrálneho	registra.

Na	konci	 roka	2018	bol	 spustený	Elektronický	protokol	
utajovaných	skutočností		(EPUS).	Tento	so�	vér	bol	upravený	
internými	silami	a	prináša	rýchlejšiu	a	fl	exibilnejšiu	evidenciu	
utajovaných	skutočností	.	Pred	samotným	spustením	prebehli	
školenia	pracovníkov	registrov	jednotlivých	vládnych	inšti	túcií	
a	počas	troch	mesiacov	bola	v	prevádzke	aj	testovacia	verzia	
produktu.

Počas	roka	2018	boli	postavené	segmenty	„D“,	„T“ a „TN“
zastrešujúce	online	komunikáciu	v	príslušnom	stupni	utajenia	
(DÔVERNÉ,	TAJNÉ,	SECRET	UE/EU	SECRET,	NATO	SECRET).	Tieto	
segmenty	boli	certi	fi	kované	a	spustené	do	prevádzky.

CERTIFIKÁCIA ŠIFROVÝCH A TECHNICKÝCH 
PROSTRIEDKOV

Úrad	v	roku	2018	vydal	16	certi	fi	kátov	prostriedkov	ŠOI	a	päť	
dodatkov.
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KYBERNETICKÁ	BEZPEČNOSŤ
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť, od roku 2016 buduje 
technické, personálne a organizačné kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rieši 
kybernetické bezpečnostné incidenty a buduje bezpečnostné povedomie v tejto oblasti.

1.	apríla	2018,	dňom	účinnosti	 zákona	o	kybernetickej	
bezpečnosti,	získal	úrad	kompetencie	a	povinnosti,	ktoré	môže	
uplatňovať	a	musí	plniť	v	rámci	národného	kybernetického	
priestoru	a	jeho	ochrany.	Medzi	kľúčové	povinnosti	úradu	patrilo	
aj	vybudovanie	národnej	jednotky	CSIRT	(jednotky	na	riešenie	
incidentov)	s	celoslovenskou	pôsobnosťou	a	zodpovednosťou	pri	
komunikácii	a	riešení	incidentov	na	národnej	aj	medzinárodnej	
úrovni.

1.	februára	2018	úrad	vytvoril	samostatný	útvar,	Národnú	
jednotku	SK-CERT,	prostredníctvom	ktorého	úrad	plní	úlohy,	
ktoré	mu	ukladá	zákon	a	ktorý	v	rámci	svojej	činnosti	poskytuje	
služby	na	národnej	úrovni.

Dôležitým	predpokladom	pre	úspešné	fungovanie	SK-CERT	bolo	
jeho	začlenenie	do	najdôležitejších	medzinárodných	organizácií	
združujúcich	 jednotky	CSIRT	po	celom	svete.	SK-CERT	získal	

akreditovaný	status	v	organizácii	Trusted Introducer	a	členstvo	
v	organizácii	FIRST	(Forum	of	Incident	Response	Security	Teams).	
Táto	skutočnosť,	spolu	s	členstvom	v	európskej	sieti	národných	
jednotiek	CSIRT	Network,	znamenala	medzinárodné	potvrdenie	
spôsobilosti	SK-CERT	na	riešenie	incidentov.

Úrad	prostredníctvom	SK-CERT	plní	úlohy,	ktoré	mu	ukladá	
zákon	a	v	rámci	svojej	činnosti	poskytuje	služby	na	národnej	úrovni.	
V	rámci	poskytovania	týchto	služieb	Národná	jednotka	SK-CERT	
spolupracuje	so	svojimi	partnermi	na	národnej	a	medzinárodnej	
úrovni.	Zástupcovia	úradu	a	Národnej	jednotky	SK-CERT	svojou	
účasťou	reprezentujú	Slovenskú	republiku	v	oblasti	kybernetickej	
bezpečnosti	v	širokej	škále	pracovných	skupín	na	pôde	Európskej	
únie,	NATO	a	OBSE.	Rovnako	aktívne	sa	zúčastňujú	medzinárodných	
konferencií,	ako	prednášajúci	alebo	diskutéri	v	témach	kybernetickej	
bezpečnosti	na	legislatívnej,	procesnej	aj	technickej	úrovni.
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SLUŽBY	SK-CERT

Prostredníctvom	jednotky	SK-CERT	úrad	plní	úlohy,	ktoré	
mu	ukladá	zákon	a	ktorý	v	rámci	svojej	činnosti	poskytuje	služby	
na	národnej	úrovni.	Patria	medzi	ne	najmä:

• tvorba	a	distribúcia	bezpečnostných	bulletinov	a	varovaní 
s	obsahom	aktuálnych	informácií	v	oblasti	kybernetických	
hrozieb,	zraniteľností	produktov,	 incidentov	alebo	 iných	
kyberneticky	relevantných	informácií,

• sledovanie,	detekcia	a	vyhodnocovanie	incidentov	a	hrozieb	
na	národnej	úrovni,

• riešenie	 incidentov	a	ich	koordinácia	na	národnej	úrovni,	
odstraňovanie	 ich	 následkov	 s	 následnou	obnovou	
činnosti	 informačných	systémov	v	spolupráci	s	vlastníkmi	
a	prevádzkovateľmi	dotknutých	systémov,

• strategická	analýza	 incidentov,	 zraniteľností	a	hrozieb	
na	národnej	úrovni,

• vytváranie	podkladov	pre	strategické	rozhodovanie	v	oblasti	
kybernetickej	bezpečnosti,

• služby	bezpečnostného	a	prevádzkového	monitoringu,

• forenzná	analýza,	analýza	malvéru,

• sledovanie trendov	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti	
a	nových	príležitostí,

• zvyšovanie	kybernetického	bezpečnostného	povedomia	
vydávaním	článkov,	znalostných	štandardov,	rád	a	odporúčaní,

• zdieľanie	informácií	s	národnými	a	medzinárodnými	partnermi	a

• vzdelávanie	a	cvičenia	v	oblasti	kybernetickej	bezpečnosti.

BUDOVANIE TECHNICKÝCH A ODBORNÝCH 
SPÔSOBILOSTÍ

V	roku	2018	sa	pokračovalo	s	budovaním	softvérového	
a	hardvérového	zabezpečenia	slúžiaceho	na	efektívny	výkon	
bezpečnostného	a	prevádzkového	monitoringu,	sledovania,	
detekcie	a	vyhodnocovania	kybernetických	incidentov	a	hrozieb	
na	národnej	úrovni.

Vybudovanie	modernej	infraštruktúry	bolo	dôležitým	aspektom	
pre	vytvorenie	optimálnych	podmienok	vysokej	úrovne	kybernetickej	
bezpečnosti	nielen	na	pracovisku	SK-CERT,	ale	implementáciou	
najnovších	 technologických	 trendov	aj	v	 rámci	národného	
kybernetického	priestoru.

Tvorba	týchto	optimálnych	technických	podmienok	je	úzko	
spätá	aj	s	personálnym	zabezpečením	SK-CERT.	Personálny	stav	
jednotky	smeruje	k	ustáleniu	 jednotlivých	rolí	pracovníkov,	aj	
keď	je	veľkou	výzvou	priamo	obsadiť	pozície	kvalifikovanými	
odborníkmi	či	absolventmi	škôl,	keďže	v	kybernetickej	oblasti	
slovenské	školy	a	akademická	oblasť	nepripravujú	študentov	
na	magisterskej	či	doktorandskej	úrovni.	SK-CERT	využíva	dostupné	
kapacitné	modely	tak,	aby	bolo	možné	pokryť	všetky	služby,	ktoré	
musí	jednotka	poskytovať	a	zároveň	aj	akceptovateľne	rozvíjať	
spôsobilosti	úradu	v	tejto	oblasti.

Dôležitou	súčasťou	neustáleho	vylepšovania	spôsobilostí	úradu	
v	oblasti	riešenia	kybernetických	bezpečnostných	incidentov	je	aj	
pravidelný	praktický	tréning	v	podobe	účasti	na	kybernetických	
cvičeniach	ako	je	LockedShield,	SecOps	Europe,	Cyber	Europe,	
Cyber	Coalition	ale	aj	CyberEx,	ktorého	sa	v	roku	2018	zúčastnilo	
56	krajín	z	celého	sveta.	Pri	cvičeniach	Národná	jednotka	SK-CERT	
úzko	spolupracuje	s	Ozbrojenými	silami	Slovenskej	republiky,	
Policajným	zborom	Slovenskej	republiky,	Národnou	agentúrou	
pre	sieťové	a	elektronické	služby,	organizáciou	CSIRT.sk,	ako	aj	
s	inými	štátnymi	orgánmi	a	inštitúciami.	Výsledky	tímov	Slovenskej	
republiky	dosiahnuté	v	silnom	konkurenčnom	prostredí	cvičení	
odzrkadľujú	vysokú	mieru	úsilia	 investovaného	do	rozvoja	
kybernetickej	bezpečnosti	v	uplynulých	rokoch.

K	úspechom	patrí	aj	zaradenie	Slovenskej	republiky	na	prvé	miesto	
v globálnom	indexe	kybernetickej	bezpečnosti	NCSI	(National	
Cyber	Security	Index).	Slovenská	republika	dosiahla	maximálne	skóre	
v	siedmych	z	12	hodnotených	indikátorov	a	s	miernym	náskokom	
predbehla	krajiny	ako	Nemecko,	Lotyšsko,	Španielsko	a	Spojené	
kráľovstvo.	Toto	umiestnenie	dokazuje,	že	Slovenská	republika	sa	
stáva	dôveryhodným	a	konkurencieschopným	partnerom.

BUDOVANIE	BEZPEČNOSTNÉHO	POVEDOMIA

SK-CERT	 v	 roku	 2018	 získaval	 informácie	 o	 hrozbách	
a incidentoch,	ktoré	spolu	s	návrhmi	protiopatrení	zasielal	
zainteresovaným	orgánom	a	organizáciám.	Publikoval	aj	verejné	
výstrahy,	varovania	a	ďalšie	informácie	slúžiace	na	minimalizovanie,	
odvrátenie,	alebo	nápravu	následkov	incidentov.

Na	národnej	úrovni	sa	naďalej	podporuje	spolupráca	s	CSIRT.SK,	
jednotkou,	ktorá	bola	zákonom	o	kybernetickej	bezpečnosti	určená	
za	vládnu	jednotku	CSIRT.	Naďalej	sa	rozvíjala	aj	spolupráca	s	GOV 
CERT SK,	jednotkou,	ktorá	vykonáva	bezpečnostný	a	prevádzkový	
monitoring	na	úrovni	siete	GOVNET.

SK-CERT	rozvíja	a	udržuje	spoluprácu	a	profesionálne	vzťahy	aj	
s	inými	subjektami,	akými	sú	napríklad	jednotka	CSIRT	Ministerstva	
obrany	Slovenskej	republiky,	Odbor	počítačovej	kriminality	Prezídia	
Policajného	zboru,	poskytovatelia	internetových	služieb	a	súkromné	
spoločnosti	zaoberajúce	sa	kybernetickou	bezpečnosťou.
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DÔVERYHODNÉ 
SLUŽBY
V súlade s nariadením eIDAS, zákonom 
o dôveryhodných službách a schémou 
dohľadu úrad vykonáva dohľad nad 
kva l i f i kovanými  posky tovate ľmi 
dôveryhodných služieb.

Nad	nekvalifikovanými	poskytovateľmi	dôveryhodných	služieb	
sa	vykonáva	ex	post	dohľad,	a	to	 iba	v	prípade,	ak	úrad	získa	
informácie	nasvedčujúce	 tomu,	 že	poskytujú	 služby,	 ktoré	
nespĺňajú	požiadavky	stanovené	v	nariadení	eIDAS.	V	roku	2018	
úrad vydal tri	certifikáty	bezpečného	produktu	pre	kvalifikovaný	
elektronický	podpis.

DÔVERYHODNÝ ZOZNAM

Úrad	vedie	a	na	svojom	webovom	sídle	zverejňuje	dôveryhodný	
zoznam	obsahujúci	informácie	o	poskytovateľoch	kvalifikovaných	
dôveryhodných	služieb,	ktorí	sú	pod	dohľadom	Slovenskej	republiky	
a	 informácie	o	poskytovaných	kvalifikovaných	dôveryhodných	
službách.	V	priebehu	roka	2018	úrad	publikoval	deväť	verzií	
dôveryhodného	zoznamu.

ZOZNAM OPRÁVNENÍ

Zoznam	oprávnení,	 ktorý	 je	 informačným	zdrojom	pre	
kvalifikovaných	poskytovateľov	dôveryhodných	služieb pre 
vydávanie	mandátnych	certifikátov,	zverejňuje	úrad	na	svojom	
webovom	sídle.	V	roku	2018	bolo	na	základe	žiadostí	štátnych	
orgánov	a	orgánov	územnej	samosprávy	do	zoznamu	zapísaných	
39	nových	oprávnení.	V	priebehu	roka	úrad	publikoval	13	verzií	
zoznamu	oprávnení.	Jeho	aktuálna	verzia	bola	vždy	doplnená	
archívom	predchádzajúcich	verzií.

NOVÉ	DÔVERYHODNÉ	SLUŽBY

Úrad	prijal	oznámenie	od	troch	kvalifikovaných	poskytovateľov 
o	zámere	poskytovať	kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	vydávania	
kvalifikovaných	elektronických	časových	pečiatok.	Oznámenie	boli	
poskytovatelia	povinní	predložiť	spolu	so	záverečnou	správou	
o	posúdení	zhody.	Celkovo	bolo	udelených	šesť	kvalifikovaných	
štatútov	na	túto	dôveryhodnú	službu.	Úrad	v	roku	2018	posúdil	
a	vyhovel	žiadostiam	dvoch	kvalifikovaných	poskytovateľov	

dôveryhodných	služieb	o	rozšírenie	existujúcich	kvalifikovaných	
služieb	o	službu	OCSP	(Online	Certificate	Status	Protocol).	Zároveň	
boli	v	 roku	2018	prijaté	tri	oznámenia	o	zámere	poskytovať	
kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	uchovávania	kvalifikovaných	
elektronických	podpisov	a	pečatí	a	jedno	oznámenie	o	zámere	
poskytovať	kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	uchovávania	
kvalifikovaných	elektronických	podpisov	a	pečatí.

TVORBA MEDZINÁRODNÝCH NORIEM

V	rámci	tvorby	medzinárodných	technických	noriem	použiteľných	
pre	implementáciu	nariadenia	eIDAS	je	príslušník	úradu	projektovým	
vedúcim	v	rámci	ISO	TC	154.	Vďaka	jeho	aktívnej	účasti	na	plnení	
povinností	vyplývajúcich	z	tejto	funkcie	bol	na	konci	roka	2018	vydaný	
štandard	ISO/DIS	14533-4.	V	dôsledku	vydania	uvedeného	ISO	
štandardu	vznikla	pracovná	skupina	v	Európskom	telekomunikačnom	
normalizačnom	inštitúte	(ETSI),	ktorá	pod	vedením	príslušníka	
úradu	pracuje	na	aktualizácii	štandardu	pre	podpisový	kontajner	
ASIC,	do	ktorého	budú	zahrnuté	aj	nové	postupy	zo	štandardu	
ISO/DIS	14533-4.	Prijatie	výsledného	textu	tejto	technickej	normy	
sa	predpokladá	v	roku	2019.

KOREŇOVÁ	CERTIFIKAČNÁ	AUTORITA

Úrad	prevádzkuje	koreňovú	certifikačnú	autoritu	Slovenskej	
republiky,	ktorá	vydáva	certifikáty	verejných	kľúčov.	Úrad	 je	
prevádzkovateľom	technológie	na	vedenie	zoznamu	všetkých	
vydaných	kvalifikovaných	certifikátov	obsahujúci	údaje	o	 ich	
platnosti.	Tieto	údaje	úrad	poskytuje	na	požiadanie.

SLOVENSKÁ	NÁRODNÁ	CERTIFIKAČNÁ	AUTORITA

Úrad	v	súlade	so	zákonom	o	dôveryhodných	službách	poskytuje	
bezodplatne	kvalifikované	dôveryhodné	služby	orgánom	verejnej	
moci,	a	to	v	rozsahu,	v	akom	mu	to	umožňujú	technické	podmienky	
a	kapacity.	Prostredníctvom	Slovenskej	národnej	certifikačnej	autority	
je	kvalifikovaným	poskytovateľom	dôveryhodných	služieb	podľa	
nariadenia	eIDAS	a	v	roku	2018	poskytoval	nasledovné	služby:

• kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	vyhotovovania	a	overovania	
kvalifikovaných	certifikátov	pre	elektronickú	pečať,

• kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	vyhotovovania	kvalifikovaných	
elektronických	časových	pečiatok a

• kvalifikovanú	dôveryhodnú	službu	vyhotovovania	a	overovania	
kvalifikovaných	certifikátov	pre	elektronický	podpis	–	vrátane	
vydávania	mandátnych	certifikátov	(od	1.10.2018).

Počet	vyhotovených	kvalifikovaných	elektronických	časových	
pečiatok	a	vydaných	kvalifikovaných	certifikátov	pre	orgány	verejnej	
moci	má	narastajúcu	tendenciu	a	je	vyjadrený	v	grafoch	č.	1	a 2.
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Graf	č.	1:	TSS01	-	Časové	pečiatky	vyhotovené	v	roku	2018

Graf	č.	2:	Kvalifikované	certifikáty	SNCA	vydané	v	roku	2018
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HOSPODÁRENIE
Národná rada Slovenskej republiky 13. decembra 2017 schválila vládny návrh zákona 
o štátnom rozpočte na rok 2018.

ROZPIS	ZÁVÄZNÝCH	UKAZOVATEĽOV	ROZPOČTU

Rozpis	záväzných	ukazovateľov	rozpočtu	kapitoly	41	-	Národný	
bezpečnostný	úrad,	 vplyv	 rozpočtových	opatrení	na	výšku	
rozpočtu	k	31.	decembru	2018	a	porovnanie	čerpania	finančných	
prostriedkov	k	upravenému	rozpočtu	k	31.	decembru	2018	je	
uvedený	v	tabuľke	č.	11.

Záväzné	ukazovatele	rozpočtu	úradu	boli	v	roku	2018	dodržané.	
Úrad	pri	hospodárení	s	 finančnými	prostriedkami	dodržiaval	
zásady	hospodárnosti,	efektívnosti	a	účelnosti	pri	dodržiavaní	
legislatívnych	predpisov,	najmä	čo	sa	týka	zákona	č.	523/2004	
Z.	z.	o	rozpočtových	pravidlách	verejnej	správy,	uznesení	vlády	
Slovenskej	 republiky	a	metodických	pokynov	a	usmernení	
Ministerstva	financií	Slovenskej	republiky.

ROZPOČET	NA	ROK	2019

Zákon	o	štátnom	rozpočte	na	rok	2019	bol	v	Národnej	rade	
Slovenskej	republiky	schválený	5.	decembra	2018.	V	nadväznosti	
na	bod	C.4	uznesenia	vlády	SR	č.	453/2018	k	návrhu	rozpočtu	
verejnej	správy	na	roky	2019	až	2021	a	ustanovenie	zákona	č.	
523/2004	Z.	z.	o	rozpočtových	pravidlách	boli	úradu	oznámené	
záväzné	ukazovatele	rozpočtu	na	rok	2019.	Výdavky	úradu	na	rok	
2019	sú	rozpočtované	v	celkovej	sume	10	120	423,00	eur,	z	toho	
9	535	585,00	eur	v	rámci	programu	0D9	–	Bezpečnosť	informácií	
a	584	838,00	eur	v	rámci	medzirezortného	podprogramu	OEKOU	–	
Informačné	technológie	financované	zo	štátneho	rozpočtu	–	NBÚ.	
Príjmy	úradu	sú	rozpočtované	v	sume	20	000,00	eur.

Rozpočtové	prostriedky	úrad	použije	pri	plnení	úloh,	ktoré	mu	
vyplývajú	zo	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov,	a	ktoré	
vyplývajú	zo	záväzkov	SR	voči	EÚ	a	NATO.
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Tabuľka	č.	11:	Rozpočet	úradu	v	roku	2018	

Rozpis	rozpočtu	 Upravený
rozpočet Skutočnosť

Plnenie 
k	upravenému	

rozpočtu

I.	Príjmy	kapitoly

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

Kód	zdroja	72e 2	000,00	€ 	3	310,14	€	 	3	310,14	€ 100,00 %

B.	Prostriedky	z	rozpočtu	EÚ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 %	

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

A.	Výdavky	spolu	bez	prostriedkov	podľa	§	17	ods.	4	
zákona	č.	523/2004	Z.	z.	a	bez	prostriedkov	Európskej	
únie	(600+700),	z	toho

9	049	351,00	€ 12	073	621,54	€	 11	698	233,17€	 96,89 %

A.1.	Prostriedky	štátneho	rozpočtu	-	kód	zdroja	111 9	049	351,00	€ 9	586	129,50	€	 9	229	931,18€	 96,28 %

-	kód	zdroja	131 0,00	€ 2	487	492,04	€	 2	468	301,99€	 99,23 %

A.2.	Prostriedky	na	spolufinancovanie 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 %	

A.3.	Mzdy,	platy,	služobné	príjmy	a	ostatné	osobné	
vyrovnania	(610)	-	kód	zdroja	111 4	918	879,00	€ 5	253	412,00	€	 5	122	951,11€	 97,52 %

-	z	toho	aparát	ústredného	orgánu 4	918	879,00	€ 5	253	412,00	€	 5	122	951,11€	 97,52 %

Počet	zamestnancov	podľa	prílohy	č.	1	k	UV	SR	č.	667/2010,	
z	toho 	241	osôb 	241	osôb 	215	osôb* 89,21 %

-	aparát	ústredného	orgánu 	241	osôb 	241	osôb 	215	osôb* 89,21 %

A.4.	kapitálové	výdavky	(700),	bez	prostriedkov	
na	spolufinancovanie,	z	toho 0,00	€ 2	487	492,04	€ 2	468	301,99	€ 99,23 %

-	kód	zdroja	111 0,00	€ 	0,00	€ 	0,00	€	 0,00 %	

-	kód	zdroja	131G 0,00	€ 1	433	511,40	€ 1	415	239,40	€ 98,73 %

-	kód	zdroja	131H 0,00	€ 1	053	980,64	€ 1	053	062,59	€ 99,91 %

B.	Prostriedky	podľa	§	17	ods.	4	zákona	č.	523/2004	Z.	z. 	2	000,00	€ 	3	310,14	€ 	0,00	€ 0,00 %

C.	Prostriedky	Európskej	únie 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 %	

D.	Výdavky	štátneho	rozpočtu	na	realizáciu	programov	
vlády	SR	0D9	-	Bezpečnosť	informácií 8	466	513,00	€ 4	853	338,00	€	 4	827	726,84	€ 99,47 %

0EK0U	-	Informačné	technológie	financované	zo	
štátneho	rozpočtu	–	NBÚ 584	838,00	€ 1	906	244,00	€ 1	858	963,20	€ 97,52 %

E.	Systemizácia	policajtov	v	štátnej	službe:
objem	finančných	prostriedkov	na	služobné	príjmy	v	štátnej	
službe

4	657	018,00	€ 4	853	338,00	€ 4	827	726,84	€ 99,47 %

počet	miest	spolu	 216	osôb	 216	osôb	 192	osôb*	 88,89 %

* evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2018
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KONTROLA A AUDIT
Kontrolná a audítorská činnosť je kontrolovanými subjektmi neraz vnímaná ako nepríjemná 
a represívna, má však aj preventívny a edukačný význam. Poskytuje tiež cenné poznatky 
a spätnú väzbu o stave dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a prispieva 
k výraznému zlepšovaniu legislatívnej činnosti úradu.

Úrad	v	roku	2018	pokračoval	v	kontrolnej	činnosti	štátnych	
orgánov	a	podnikateľov.	V	oblasti	ochrany	utajovaných	skutočností 
vykonal osem	plánovaných	a	dve	mimoriadne	kontroly,	z	toho	deväť	
kontrol	v	štátnych	orgánoch	a	jednu	v	podnikateľskom	subjekte.	
Kontrolné	skupiny	sa	zameriavali	najmä	na	komplexnosť	prijatých	
ochranných	opatrení	a	ich	koordináciu	naprieč	jednotlivými	oblasťami	
bezpečnosti.	Nedostatky	boli	zistené	v	štyroch	kontrolovaných	
subjektoch.	Spolu	bolo	zistených	šesť	kontrolných	zistení,	z	toho	
boli	tri	v	oblasti	fyzickej	bezpečnosti	a	objektovej	bezpečnosti,	
jedno	v	oblasti	bezpečnosti	technických	prostriedkov	a	dve	spočívali	
v	nespĺnení	predpokladov	na	výkon	funkcie	bezpečnostného	
zamestnanca.

V	oblasti	dôveryhodných	služieb	úrad	v	roku	2018	vykonal	
v	jednom	orgáne	štátnej	správy	kontrolu	nad	dodržiavaním	
ustanovení	zákona	o	dôveryhodných	službách.	V	tomto	prípade	
neboli	zistené	porušenia	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov.	
Údaje	sú	uvedené	v	tabuľke	č.	12.

Kontrolná	činnosť	bola	vykonávaná	komplexne	a	zameriavala	sa	
na	všetky	oblasti	bezpečnosti	a	ich	vzájomnú	previazanosť	v	systéme	
zabezpečenia	ochrany	utajovaných	skutočností	kontrolovaného	
subjektu.	Obdobný	postup	bol	zvolený	pri	kontrole	dodržiavania	
ustanovení	zákona	o	dôveryhodných	službách.

Vo	všeobecnosti	je	možné	konštatovať,	že	vykonané	kontroly	
potvrdili	trend	znižovania	počtu	zistených	nedostatkov.	Tento	trend	
svedčí	o	tom,	že	zabezpečenie	ochrany	utajovaných	skutočností	
sa	približuje	požadovanej	úrovni.

METODICKÁ	ČINNOSŤ

V	priebehu	roka	2018	bol	úrad	mnohokrát	oslovený	štátnymi	
orgánmi,	podnikateľmi,	ale	aj	fyzickými	osobami	so	žiadosťou	
o metodické	usmernenia	za	všetky	oblasti,	ktoré	patria	do	jeho	
gescie.
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Otázky	sa	najčastejšie	týkali	oblasti	ochrany	utajovaných	
skutočností,	nasledovala	oblasť	 kybernetickej	bezpečnosti	
a	dôveryhodných	služieb.	Prehľad	je	uvedený	v	tabuľke	č.	13.

VNÚTORNÁ	KONTROLA	A	AUDIT

Vnútorné	kontrolné	orgány	úradu	v	roku	2018	vykonali	deväť	
vnútorných	kontrol.	Štyri	vykonané	kontroly	sa	týkali	vecného	
plnenia	úloh	z	uznesení	vlády.	Ostatné	kontroly	boli	zamerané	
najmä	na	kontrolu	ochrany	utajovaných	skutočnosti	za	oblasť	
bezpečnosti	technických	prostriedkov,	kontrolu	stavu	požiarnej	
ochrany,	kontrolu	dodržiavania	prevádzkového	poriadku	a	výkonu	
fyzickej	ochrany	úradu	a	kontrolu	stavu	BOZP	v	oblasti	vykonávania	
bezpečnostnotechnickej	služby.	Pri	kontrolách	nebolo	zistené	
porušenie	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov.

V	roku	2018	boli	na	úrade	vykonané	tri	vnútorné	audity.	
Boli	zamerané	na	overenie	a	zhodnotenie	činnosti	škodovej	
komisie	a	vysporiadania	škôd	v	podmienkach	úradu,	vynakladanie	
verejných	prostriedkov	na	zdravotnú	starostlivosť,	poskytovanie	
informácií	v	zmysle	zákona	č.	211/2000	Z.	z.	o	slobodnom	prístupe	
k	 informáciám.	Vykonanými	auditmi	neboli	v	povinnej	osobe	
zistené	nedostatky.

Úrad	vlády	Slovenskej	republiky	v	roku	2018	vykonal	kontrolu 
plnenia	úloh,	ktoré	úradu	vyplývajú	z	uznesení	vlády.	Príslušníci	
úradu	poskytli	kontrolórom	všetku	požadovanú	súčinnosť.	Počas	
kontroly	neboli	zistené	žiadne	nedostatky.

Tabuľka	č.	12:	Kontrolná	činnosť	úradu	v	roku	2018

Kontrolovaný	subjekt Počet	kontrol Oblasť

Plánované Mimoriadne Utajované	skutočnosti Dôveryhodné	služby

Štátny	orgán 8 1 9 1

Podnikateľ 0 1 1 0

Tabuľka	č.	13:	Metodická	činnosť	úradu	v	roku	2018

Oblasť Utajované	skutočnosti* Kybernetická	
bezpečnosť

Dôveryhodné	
služby

Počet PB AB PrB FOB BTP PS

Čiastkovo 23 9 15 6 4 24 32 25

Podľa	oblasti 81 32 25

Spolu 138

*	PB	-	personálna	bezpečnosť,	AB	-	administratívna	bezpečnosť,	PrB	-	priemyselná	bezpečnosť, FOB	-	fyzická	bezpečnosť	a	objektová	bezpečnosť,
BTP	-	bezpečnosť	technických	prostriedkov,	PS	-	prierezové	stanoviská
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ZÁVERY A PRIORITY NA ROK 2019
Rok 2018 bol bohatý na udalosti, ktoré mali bezprostredný vplyv na postavenie, fungovanie 
a vnímanie úradu. Aktivity úradu zahŕňali plnenie širokého spektra úloh, viaceré z nich 
budú rozvinuté alebo dokončené v roku 2019.

Činnosť	úradu	v	roku	2018	neobmedzovali	žiadne	mimoriadne	
udalosti a okolnosti,	ktoré	by	narúšali	zabezpečenie	plnenia	jeho	
zákonných	povinností	a	výkon	zverených	oprávnení.	Slovenská	
republika,	tak	ako	mnohé	iné	krajiny,	v	odpovedi	na	neustále	
sa	meniacu	bezpečnostnú	situáciu	vo	svete,	narastajúcu	mieru	
informatizácie	spoločnosti,	technologický	vývoj	a	rozširujúce	sa	
možnosti	distribúcie	informácií	reagovala	zavádzaním	vhodných	
legislatívnych	podmienok,	budovaním	inštitucionálneho	rámca,	
posilňovaním	personálnych	kapacít,	implementáciou	najnovších	
technologických	riešení	a	intenzívnou	spoluprácou	na	vnútroštátnej	
i	medzinárodnej	úrovni.	

V	roku	2018	boli	prijaté	dôležité	legislatívne	a	inštitucionálne	
opatrenia.	1.	apríla	2018	nadobudol	účinnosť	zákon	o	kybernetickej	
bezpečnosti,	 ktorý	komplexne	upravil	oblasť	kybernetickej	
bezpečnosti,	 zaviedol	požiadavky	a	opatrenia	dôležité	pre	

koordinovanú	ochranu	informačných,	komunikačných	a	riadiacich	
systémov,	priznal	jednotke	pre	riešenie	kybernetických	incidentov	
SK-CERT	postavenie	národnej	jednotky	CSIRT	a	súčasne	transponoval	
do	slovenského	právneho	poriadku	priority	a	požiadavky	európskej	
smernice	NIS.	Zákon	o	kybernetickej	bezpečnosti	splnomocnil	
úrad	na	vydanie	vykonávacích	predpisov,	ktorými	sa	zabezpečí	
riadna	aplikácia	zákona	v	praxi.	V	roku	2018	vydal	úrad	štyri 
zo	šiestich	vyhlášok	k	tomuto	zákonu,	zostávajúce	dve	plánuje	
vydať	v	roku	2019.

V	roku	2018	pokračovala	optimalizácia	technických	podmienok 
SK-CERT,	ktorá	spolu	s	priebežným	vylaďovaním	vnútorných	procesov 
a	postupným	ustaľovaním	jednotlivých	rolí	 jeho	pracovníkov	
vytvárajú	predpoklady	pre	riadne	a	efektívne	poskytovanie	služieb	
spojených	s	riešením	bezpečnostných	incidentov,	odstraňovaním	ich	
následkov	a	následnou	obnovou	činnosti	informačných	systémov.	
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Národnej	jednotke	sa	tiež	podarilo	nadobudnúť	medzinárodné	
uznanie	spojené	s	prijatím	SK-CERT	za	člena	prestížnych	organizácií	
FIRST	a	Trusted	Introducer.

SK-CERT	v	roku	2018	získaval	informácie	o	hrozbách	a	incidentoch,	
ktoré	spolu	s	návrhmi	protiopatrení	zasielal	zainteresovaným	orgánom	
a	organizáciám.	Publikoval	aj	verejné	výstrahy,	varovania	a	ďalšie	
informácie	slúžiace	na	minimalizovanie,	odvrátenie,	alebo	nápravu	
následkov	 incidentov.	Počet	a	sofistikovanosť	kybernetických	
útokov,	ktorým	bola	Slovenská	republika	vystavená,	v	roku	2018	
narastal.	V	globálnom	meradle	došlo	k	viacerým	kybernetickým	
útokom	veľkého	rozsahu,	zameraných	na	štátne	a	súkromné	ciele,	
ako	aj	na	jednotlivcov.	Niektoré	z	nich	mali	dopad	na	základnú	
infraštruktúru	SR	a	na	infraštruktúru	našich	spojencov	a	partnerov.	

Práve	preto	úrad	v	posledných	rokoch	venuje	mimoriadne	
úsilie	 rozvoju	a	posilňovaniu	vzťahov	realizovaných	v	 rámci	
medzinárodnej	spolupráce.	 Jej	význam	pre	úrad	bol	v	roku	
2018	podčiarknutý	zriadením	Osobitného	pracoviska	Brusel,	
ktoré	zastupuje	záujmy	úradu	na	najvyššej	úrovni	vo	vzťahu	
k	NATO	a	EÚ	a	pokrýva	aktivity	úradu	zamerané	na	bilaterálnu	
spoluprácu.	Význam	profesionálnych	vzťahov	a	strategických	
partnerstiev	je	možné	oceniť	najmä	v	súvislosti	s	realizovanou	
výmenou	 informácií,	poznatkov	a	skúseností,	 koordináciou	
postupov	a	efektívnejším	presadzovaním	spoločných	záujmov	
na	pôde	medzinárodných	organizácií.	Úrad	bude	aj	v	roku	2019	
pokračovať	v	budovaní	a	rozvíjaní	bilaterálnych	a	multilaterálnych	
vzťahov,	ako	aj	v	spolupráci	so	strategickými	partnermi	s	cieľom	
patriť	do	skupiny	významných	hráčov	v	oblasti	kybernetickej	
bezpečnosti,	ochrany	utajovaných	skutočností	a	dôveryhodných	
služieb.

V	 roku	 2018	 bol	 sfinalizovaný	 návrh	 novej	 vyhlášky	
o administratívnej	bezpečnosti.	Jej	prípravu	si	vyžiadala	súčasná	
neustále	sa	meniaca	bezpečnostná	situácia	vo	svete,	narastajúca	
miera	informatizácie	spoločnosti,		technologický	vývoj,	rozširujúce	
sa	možnosti	distribúcie	informácií.	Vyhláška	ustanovuje	minimálne	
štandardy	pri	manipulácii	 s	utajovanými	 skutočnosťami,	
podrobnejšie	upravuje	zaobchádzanie	s	elektronickými	utajovanými	
skutočnosťami	a	približuje	procesy	pri	manipulácií	s	utajovanými	
skutočnosťami	procesom	uplatňovaným	v	oblasti	 archívov	
a	registratúry.	Vyhláška	vstúpila	do	platnosti	13.	februára	2019,	
účinnosť	nadobudne	1.	januára	2020.	V	roku	2019	sa	budú	musieť	
všetky	zainteresované	subjekty	pripraviť	na	aplikáciu	vyhlášky 
v	praxi.	V	rámci	tohto	prípravného	obdobia	je	úrad	pripravený	
poskytovať	odbornú	a	metodickú	pomoc.	

V	roku	2019	bude	úrad	realizovať	dôležitý	projekt,	ktorý	je	
zameraný	na	vybudovanie	informačného	systému	pre	elektronizáciu	
služieb	úradu	v	oblastiach	ochrany	utajovaných	skutočností	
a	interných	procesov	úradu	a	ktorý	bude	slúžiť	na	zabezpečenie	
činností	úradu	v	oblasti	spracovania	utajovaných	skutočností.	
Z	hľadiska	rekonštrukcie	a	úpravy	infraštruktúry	prinesie	projekt	
lepšie	a	bezpečnejšie	prostredie	pre	prácu	s	utajovanými	
skutočnosťami	a	zároveň	zredukuje	reálne	obmedzenia	pri	práci	
s	utajovanými	skutočnosťami.	Prijímanie	takýchto	opatrení	nie	je	
len	výrazom	doby,	je	najmä	neodmysliteľným	predpokladom	pre	
vytváranie	optimálnych	podmienok	vysokej	úrovne	bezpečnosti.



NÁZOV

SÍDLO

DRUH

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

DÁTUM VZNIKU

KONTAKT

WEBOVÉ SÍDLO

Národný	bezpečnostný	úrad

Budatínska	30,	851	06	Bratislava

ústredný	orgán	štátnej	správy

Ing.	Jozef	Magala,	riaditeľ

1.	novembra	2001

+421	2	6869	1111,	podatelna@nbu.gov.sk

www.nbu.gov.sk

NÁRODNÝ	BEZPEČNOSTNÝ	ÚRAD



Copyright © 2019 Národný bezpečnostný úrad




