
NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úradu za rok 2016 

 
1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

1.1 Súhrnná charakteristika a hospodárenie v roku 2016 

1.1.1 Charakteristika činnosti 
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. Podieľa sa aj 
na ochrane zahraničných utajovaných skutočností (informácií iných štátov, NATO a EÚ) a pri medzinárodnej 
výmene utajovaných skutočností plní funkciu centrálneho registra utajovaných skutočností v Slovenskej 
republike. 

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. 

Úrad je dohľadným orgánom, ktorý zabezpečuje certifikáciu zariadení na vyhotovovanie kvalifikovaných 
elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí, vytvára a zverejňuje dôveryhodný zoznam 
poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Prevádzkuje Koreňovú certifikačnú autoritu, vykonáva 
akreditáciu certifikačných autorít a realizuje ich kontrolu. 

Úrad plní úlohy koncepčného, legislatívneho a metodického charakteru, ktoré zahŕňajú tvorbu, koordináciu 
a realizáciu štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zohľadňuje tiež medzinárodné aspekty 
kybernetickej bezpečnosti a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v 
NATO a EÚ. 

Úlohy, ktoré úradu vyplývajú zo zákonov, uznesení vlády, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná boli v roku 2016 splnené. Činnosť úradu nebola obmedzená žiadnymi 
mimoriadnymi udalosťami a okolnosťami, ktoré by vplývali na kvalitu výkonu činností, alebo by spôsobili ich 
neplnenie. 

 
1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia 

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

Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  % k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5 
Príjmy spolu 35 000,00 35 000,00 46 565,32 133,04 % 
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00  
Výdavky spolu: 8 547 851,00 13 154 551,35 12 034 564,05 91,49 % 
Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 0,00 0,00  
Saldo príjmov a výdavkov – 8 512 851,00 – 13 119 551,35 – 11 987 998,73 91,38 % 
Z toho: z prostriedkov EÚ 0,00 0,00 0,00  

 
Výdavky úradu boli počas roka 2016 upravené rozpočtovými opatreniami na sumu 13 154 551,35 eur, 

rozpočet príjmov zostal nezmenený, v sume 35 000,00 eur. 
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1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 
Národná rada SR 20. decembra 2015 prijatím zákona č. 411/2015 Z. z. schválila vládny návrh štátneho 

rozpočtu na rok 2016. 
V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 544/2015 zo dňa 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2016 až 2018 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“) boli úradu oznámené záväzné ukazovatele 
štátneho rozpočtu na rok 2016. Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad 
a porovnanie čerpania prostriedkov vo vzťahu k schválenému a upravenému rozpočtu sa uvádza v tabuľke č. 2. 
 
Tabuľka č. 2: Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad (v eurách). 

Text Rozpis rozpočtu 
Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

Plnenie 
k upravenému 

rozpočtu 
I. Príjmy kapitoly 
A. Záväzný ukazovateľ 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 

 
35 000,00 

0,00 

 
35 000,00 

0,00 

 
46 565,32 

0,00 

 
133,04 

- 
II. Výdavky kapitoly celkom (A+B) 8 547 851,00 13 154 551,35 12 034 564,05 91,49 % 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ (600+700) 8 547 851,00  13 154 551,35 12 034 564,05 91,49 % 
z toho:       
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 
kód zdroja 131 

8 547 851,00 
0,00 

8 511 784,35 
4 642 767,00 

8 237 713,77 
3 796 850,28 

96,78 % 
81,79 % 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 0,00 0,00 - 
A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610), 
(kód zdroja 111) 
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 

 
 

4 550 514,00 
 

4 550 514,00 
241osôb 
 
241osôb  

 
 

4 706 065,00 
 

4 706 065,00 
241 osôb 
 
241 osôb 

 
 

4 573 692,73 
 

4 573 692,73 
210 osôb* 
 
210 osôb* 

 
 

97,19 % 
 

97,19 % 
87,14 % 
 
87,14 % 

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

 
0,00 

 
0,00 
0,00  

 
4 812 667,60 

 
169 900,00 

4 642 767,00 

 
3 962 281,17 

 
165 430,89 

3 796 850,28 

 
82,33 % 

 
97,37 % 
81,78 % 

B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 0,00 - 
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu 
programov vlády SR 0D9 – Bezpečnosť informácií 

 
8 547 851,00 

 
13 154 551,35 

 
12 034 564,05 

 
91,49 % 

D. Systemizácia policajtov v štátnej službe: 
objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe 
počet miest spolu 

 
 

4 305 675,00 
216 osôb 

 
 

4 455 816,00 
216 osôb 

 
 

4 379 813,17 
191 osôb* 

 
 

98,29 % 
88,43 % 

* evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2016 
 
Záväzné ukazovatele rozpočtu úradu boli dodržané a v priebehu roka boli ovplyvnené rozpočtovými 

opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) na konečný upravený rozpočet uvedený v tabuľke č. 2. 
V roku 2016 úrad pri hospodárení s finančnými prostriedkami realizoval zásadu hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, uznesení vlády, metodických pokynov a usmernení MF SR. 

Pri uzatváraní zmluvných vzťahov na realizáciu výdavkov v roku 2016 sa úrad nezaviazal k úhradám, ktoré 
by neboli kryté rozpočtom a zaťažili by rozpočet úradu v nasledujúcich rokoch. 
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1.2 Príjmy 

1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
Úrad v roku 2016 vykázal nedaňové príjmy. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Nedaňové príjmy v roku 2016 (v eurách). 
Kategória Text Rozpočet Upravený rozpočet Plnenie Plnenie príjmov 

200 Nedaňové príjmy  35 000,00  35 000,00 46 565,32 133,04 % 
210 Príjmy z vlastníctva majetku  2 000,00  2 000,00 315,00 15,75 % 
220 Administratívne poplatky  18 000,00  18 000,00 14 822,78 82,35 % 
290 Iné nedaňové príjmy  15 000,00  15 000,00 31 427,54 209,52 % 

 
1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

Na príjmovom účte úradu sa nenachádzajú finančné prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a ani iné prostriedky 
zo zahraničia. 
 
1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Rozpočet príjmov nebol v priebehu roka 2016 upravený rozpočtovým opatrením MF SR v dôsledku 
neplnenia príjmovej časti rozpočtu. 
 
1.3 Výdavky 

Výdavky úradu za rok 2016 predstavovali sumu 12 034 564,05 eur, čo tvorí 91,49 % upraveného rozpočtu 
(13 154 551,35 eur). 

Okrem uvedenej čiastky úrad nečerpal žiadne ďalšie výdavky. 
 
1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Prehľad čerpania výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky je 
uvedený v tabuľke č. 4. 
Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov (v eurách). 

Kategória Text Čerpanie 
2015 

Schválený 
rozpočet 2016 

Upravený 
rozpočet 2016 

Čerpanie 
2016 

Čerpanie k upravenému 
rozpočtu 2016 

600 Bežné výdavky 7 827 473,73 8 547 851,00 8 341 884,35 8 072 282,88 96,77 % 
610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

 
4 328 032,94 4 550 514,00 4 706 065,00 4 573 692,73 97,19 % 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 

 
1 523 840,07 1 629 001,00 1 661 144,00 1 600 230,90 96,33 % 

630 Tovary a služby 1 620 988,79 2 012 236,00 1 580 824,75 1 512 040,52 95,59 % 
640 Bežné transfery 354 611,93 356 100,00 393 850,00 386 318,73 98,34 % 
700 Kapitálové výdavky 393 052,80 0,00 4 812 667,60 3 962 281,17  82,33 % 
710 Obstarávanie 

kapitálových aktív 393 052,80 0,00 4 812 667,60 3 962 281,17 82,33 % 
 
Rozpočtovými opatreniami MF SR boli finančné prostriedky upravené na sumu 13 154 551,35 eur, v hlavnej 

kategórii 600 v sume 8 341 883,75 eur a v hlavnej kategórii 700 v sume 4 812 667,60 eur. 

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky 
Celkový limit bežných výdavkov po realizácii rozpočtových opatrení predstavoval sumu 8 341 884,35 eur. 

Čerpanie k 31. decembru 2016 predstavovalo sumu 8 072 282,88 eur (96,77 % upraveného rozpočtu). 
Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavovali sumu 269 601,47 eur. 
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Rozpočet mzdových prostriedkov pre rok 2016 bol schválený v celkovej sume 4 550 514,00 eur, z toho 

v sume 4 305 675,00 eur pre 216 príslušníkov úradu, 208 599,00 eur pre 24 zamestnancov úradu 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec úradu“) a 36 240,00 eur pre riaditeľa úradu, 
čo predstavuje oproti roku 2015 (schválený rozpočet 4 439 766,00 eur) zvýšenie o 2,49 %. 

Z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov úradu v súvislosti 
s uplatnením § 2 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa 
upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho 
stupňa na rok 2016 a ďalej v súvislosti s tým, že v schválenom rozpočte nebolo plánované zvýšenie tarifného 
platu z dôvodu valorizácie na rok 2016, zvýšilo Ministerstvo financií SR rozpočet mzdových prostriedkov pre 
kapitolu úradu rozpočtovým opatrením č. 4 z 11.05.2016. Konkrétne zvýšilo rozpočet mzdových prostriedkov 
pre kapitolu úradu o 155 551,00 eur na celkovú sumu 4 706 065,00 eur, čo predstavuje upravený rozpočet 
o 4,2 % viac oproti roku 2015 (upravený rozpočet 4 516 355,00 eur). 

Čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2016 bolo v celkovej sume 4 573 693,00 eur a k upravenému 
rozpočtu predstavuje 97,2 %. Oproti roku 2015 predstavovalo čerpanie mzdových prostriedkov nárast o 5,67 %. 
Čerpanie za rok 2015 v celkovej sume 4 328 033,00 eur bolo k upravenému plánu 95,8 %. 

Čerpanie mzdových prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov úradu v roku 2016 bolo v celkovej sume 
4 379 813,17 eur (z toho 279 974,00 eur na mzdové prostriedky pre príslušníkov úradu vyslaných na výkon 
štátnej služby v zahraničí), čo k upravenému plánu (upravený rozpočet 4 455 816,00 eur) predstavuje 98,3 %. 
Čerpanie mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa v oblasti mzdových prostriedkov v nadväznosti na 
systemizáciu policajtov (príslušníkov úradu) nebolo prekročené. 

V roku 2015 bolo čerpanie mzdových prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov úradu v celkovej sume 
4 142 582,70 eur (z toho 261 417,00 eur na mzdové prostriedky pre príslušníkov úradu vyslaných na výkon 
štátnej služby v zahraničí), čo predstavovalo 96,9 % k upravenému plánu (4 273 548,00 eur). 

Čerpanie mzdových prostriedkov na platy zamestnancov úradu vykonávajúcich práce vo verejnom záujme 
v roku 2016 bolo v celkovej sume 157 639,56 eur, čo k upravenému plánu (upravený rozpočet 214 009,00 eur) 
predstavuje 73,7 %. Z celkovej sumy mzdových prostriedkov pre kapitolu úradu 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 sume 
36 240,00 eur, čo predstavuje 100 % k plánovanému rozpočtu. 

Čerpanie mzdových prostriedkov na platy zamestnancov úradu v roku 2015 bolo v celkovej sume 
149 210,24 eur, čo k upravenému plánu (upravený rozpočet 206 567,00 eur) bolo 72,2 %. Čerpanie mzdových 
prostriedkov na plat riaditeľa úradu za rok 2015 bolo 36 240,00 eur, čo k upravenému plánu (upravený 
rozpočet 36 240,00 eur) predstavuje 100 %. 

Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu v roku 2016 bol 210 osôb, čo bolo 
oproti upravenému plánu na rok 2016 (241 osôb) menej o 31 osôb (87,1 %). Priemerný evidenčný počet 
príslušníkov úradu v roku 2016 bol 191 osôb, čo bolo oproti upravenému plánu (216 osôb) menej o 25 osôb 
(88,4 %). Priemerný evidenčný počet zamestnancov úradu v roku 2016 bol 19 osôb, čo bolo oproti upravenému 
plánu menej o 6 osôb (76 %). 

Evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu k 31.12.2016 bol 210 osôb, čo je oproti plánu na 
rok 2016 menej o 31 osôb (87,1 %). Z toho počet príslušníkov úradu bol 191 osôb, čo je oproti plánu menej o 25 
osôb (88,4 %). Evidenčný počet zamestnancov úradu bol 19 osôb, čo je oproti plánu menej o 16 osôb (76 %). 

V evidenčnom počte príslušníkov úradu a zamestnancov úradu nie je zarátaných šesť príslušníkov úradu, 
ktorí boli k 31.12.2016 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 nie je možné na tieto miesta prijať príslušníkov úradu na zastupovanie na dobu určitú. 

Počet obsadených systematizovaných miest príslušníkov úradu a zamestnancov úradu k 31.12.2016 bol 216 
osôb, čo bolo oproti plánu na rok 2016 menej o 25 osôb (89,6 %). V roku 2016 sa na úrade zamestnalo 
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20 príslušníkov, resp. zamestnancov úradu. Služobný, resp. pracovný pomer ukončilo 19 príslušníkov 
a zamestnancov úradu. 

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl stanovené na rok 2016 Uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 544/2015 zo 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 
2018 boli dodržané.  

Informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a údaje o pracovných silách uvádzame v tabuľkách 2 a 5. 
 
Tabuľka č.5: Čerpanie mzdových prostriedkov (v eurách). 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Rozpočet Skutočnosť Plnenie 
k upravenému 

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

osoby 241 
 

1 
216 

24 

241 
 

1 
216 

24 

210 
 

1 
191 

18 

87,14 % 
 

100,00 % 
88,40 % 
75,00 % 

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

euro 

 
4 550 514,00 

 
36 240,00 

4 305 675,00 
208 599,00 

 
4 706 065,00 

 
36 240,00 

4 455 816,00 
214 009,00 

 
4 573 692,73 

 
36 240,00 

4 379 813,17 
157 639,56 

 
97,20 % 

 
100,00 % 

98,30 % 
73,70 % 

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

euro 

 
283 000,00 

 
 

0,00 
283 000,00 

 
12 708,00 

 
12 708,00 

0,00 
0,00 

 
283 000,00 

 
 

0,00 
283 000,00 

 
12 708 

 
12 708 

0,00 
0,00 

 
279 974,00 

 
 

0,00 
279 974,00 

 
12 708 

 
12 708 

0,00 
0,00 

 
98,90 % 

 
 

- 
98,90 % 

 
100,00 % 

 
100,00 % 

- 
- 

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2015 
z toho: 
štátni zamestnanci (312/2001 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
verejná služba (553/2003 Z. z.) 

osoby 

241 
 

1 
216 

24 

241 
 

1 
216 

24 

210 
 

1 
191 

18 

87,14 % 
 

100,00 % 
88,40 % 
75,00 % 

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
Schválený rozpočet finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní za zamestnávateľa na rok 

2016 bol v celkovej sume 1 629 001,00 eur. Z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov pre kapitolu úradu 
Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 4 z 11.05.2016 zvýšilo rozpočet finančných prostriedkov na 
poistné a príspevky do poisťovní o sumu 56 243,00 eur na celkovú sumu 1 685 244,00 eur. 

Čerpanie za rok 2016 v celkovej sume 1 600 230,90 eur bolo priamo závislé od sumy vyplatených mzdových 
prostriedkov a k upravenému plánu predstavuje 94,9 %. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na 
predmetné výdavky v celkovej sume 1 523 840,07 eur, čo k upravenému plánu predstavovalo 93,6 %. Čerpanie 
finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní v roku 2016 je oproti roku 2015 vyššie o 5,0 %. 
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630 – Tovary a ďalšie služby 
Tovary a ďalšie služby boli čerpané v sume 1 512 040,52 eur. 

631 – Cestovné náhrady 
schválený rozpočet: 121 177,00 eur 
upravený rozpočet: 127 037,58 eur      čerpanie: 119 094,45 eur 

Čerpanie rozpočtu v sume 119 094,45 eur bolo ovplyvnené počtom realizovaných tuzemských 
a zahraničných služobných ciest, ktorých nutnosť vyplýva z osobitného postavenia úradu. V roku 2016 sa 
uskutočnilo 93 zahraničných služobných ciest a prijatí zahraničných delegácií. Z tohto počtu bolo 89 
zahraničných služobných ciest a štyri prijatia zahraničných delegácií. Zahraničné služobné cesty boli 
uskutočňované predovšetkým s cieľom zabezpečiť účasť predstaviteľov úradu, zastupujúcich Slovenskú 
republiku, na rokovaniach Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len 
„NATO“), ako aj s cieľom poskytnúť príslušníkom úradu príležitosť odborného vzdelávania, získavania 
odborných poznatkov účasťou na školeniach, konferenciách a seminároch v zahraničí. Prijatia zahraničných 
delegácií boli uskutočňované s cieľom prehlbovať medzinárodnú spoluprácu a realizovať výmenu skúseností 
s partnerskými bezpečnostnými úradmi členských krajín Európskej únie a NATO. 

0D901 Ochrana utajovaných informácií 
0D90101 – Spôsobilosť na ochranu utajovaných skutočností 

Do podprogramu 0D90101 spadajú tri zahraničné služobné cesty, počas ktorých bola vykonaná kontrola 
ochrany utajovaných skutočností na zastupiteľských úradoch vo Švédsku a v Lotyšsku. V rámci tohto 
podprogramu bola zabezpečená aj účasť úradu na 31. konferencii organizácie MISWG v Štokholme. 

0D901902 – Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných skutočností 
V rámci podprogramu 0D90102 príslušníci úradu uskutočnili 60 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, v oblasti informačnej bezpečnosti 
a kybernetickej ochrany. Hlavným účelom boli diskusie a pracovné rokovania na pôde orgánov NATO a EÚ, ako 
aj zabezpečenie odborných aktivít úradu najmä: 
- účasťou na zasadnutiach pracovných orgánov inštitúcií EÚ a NATO pre oblasť informačnej bezpečnosti 

(Bezpečnostný výbor Rady EÚ pre INFOSEC, zasadnutie panelu o informačnej bezpečnosti a kybernetickej 
ochrane NATO, zasadnutie pracovnej skupiny a akreditačného panelu informačného systému BICES), 

- High level míting NATO pre otázky kybernetickej bezpečnosti v Bruseli, 
- aktívnou účasťou Slovenskej republiky na cvičení kybernetickej ochrany NATO – CYBER COALITION 

EXERCISE 2016, 
- účasťou na výjazdovom zasadnutím Výboru kybernetickej obrany NATO v Rumunsku, 
- vykonaním nevyhnutných servisných činností z dôvodu minimalizácie rizika znefunkčnenia 

telekomunikačných kanálov slúžiacich na prístup do informačných systémov NATO a EÚ v správe úradu, 
- technickým zabezpečovaním fungovania pracovísk Centrálneho registra utajovaných skutočností na SZ SR 

pri EÚ (sťahovania do nových priestorov) a SD SR pri NATO, 
- účasťou na zasadnutí bezpečnostného výboru GNSS, systému Galileo, 
- účasťou na zasadnutí Bezpečnostného akreditačného výboru (SAB), 
- pracovným stretnutím ITTF (Implementation Tempest Task Force), 
- získavaním odborných znalostí a poznatkov, účasťou na iných kurzoch, školeniach, workshopoch či 

konferenciách (napr. konferencia Cyber Week 2016 v Izraeli, konferencia členských štátov 6th NDA Nations 
Meeting v Portugalsku, konferencia Cyber Trends 2016 v Českej republike). 

0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných skutočností 
Pod podprogram 0D90103 patrí jedna zahraničná služobná cesta týkajúca sa účasti na 4. európskom 

seminári Akadémie Bundeswehr-u pre informácie a komunikácie. 
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0D902 Elektronický podpis 
V rámci podprogramu 00D902 príslušníci úradu uskutočnili 15 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, a to predovšetkým: 

- účasťou na zasadnutiach pracovných orgánov medzinárodných organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa 
problematikou elektronického podpisu (technická komisia ETSI/ESI), 

- účasťou na zasadnutí technickej skupiny pre implementáciu smernice 2006/126/ES o službách, 
- účasťou na pracovnom zasadnutí technickej skupiny k implementácii eIDAS. 

0D903 Riadenie a podpora programov 
V októbri 2016 sa uskutočnilo prijatie riaditeľa českého Národného bezpečnostného úradu v Bratislave. 

Častá frekvencia česko-slovenských vzťahov a ich vysoká kvalitatívna úroveň súvisí najmä s podobnosťou 
právneho a bezpečnostného prostredia oboch štátov a z toho vyplývajúcou potrebou výmeny skúseností. 

V rámci podprogramu 0D903 uskutočnil námestník riaditeľa úradu zahraničnú služobnú cestu. Zúčastnil sa 
Bezpečnostného výboru na hlavnej úrovni NATO. 

Súčasťou tohto podprogramu je aj bilaterálna spolupráca, ktorá má v činnosti úradu kľúčové postavenie. Jej 
súčasťou sú rokovania o medzivládnych dohodách o vzájomnej výmene a ochrane utajovaných skutočností, 
ktoré prehlbujú možnosti spolupráce Slovenskej republiky s ďalšími krajinami. V januári 2016 bola v Astane 
podpísaná dohoda medzi vládou Slovenskej Republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane 
utajovaných skutočností, ktorá nadobudla platnosť 7. augusta. V máji prebehlo v Bratislave druhé kolo rokovaní 
o bilaterálnej dohode o ochrane utajovaných skutočností so Spojenými Arabskými Emirátmi. V blízkej 
budúcnosti úrad plánuje podpis dohody s Maltou a Spojenými Arabskými Emirátmi. 

Významným prijatím v októbri 2016 bol Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti EÚ. Podujatie 
organizoval úrad v spolupráci s ENISA v rámci SK PRES a medzi účastníkmi boli zástupcovia členských krajín, 
orgánov EÚ a pozvaní hostia zo súkromného sektora. Po prijatí smernice NIS išlo o jedno z prvých odborných 
stretnutí , ktorého cieľom bola diskusia o implementácii smernice do národných legislatív, ale aj predstavenie 
špecifických výziev a príležitostí, ktoré pre EÚ a členské štáty vyplynuli. Popri ťažiskovej téme implementácie 
smernice NIS sa počas workshopu diskutovalo aj o národných kybernetických stratégiách zúčastnených 
členských krajín, ochrane infraštruktúry kritických informácií, bezpečnostných opatreniach a ohlasovaní 
incidentov pre poskytovateľov digitálnych služieb. 

632 – Energie, voda a komunikácie 
schválený rozpočet: 343 503,00 eur 
upravený rozpočet: 332 339,00 eur      čerpanie: 326 737,45 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: 232 242,00 eur 
upravený rozpočet: 265 455,20 eur      čerpanie: 243 796,76 eur 

Čerpanie prostriedkov v rámci tejto položky ovplyvnil predovšetkým nákup všeobecného materiálu 
(109 098,74 eur), interiérového vybavenia (38 643,88 eur), výpočtovej techniky (46 748,40 eur) a pracovných 
odevov, osobných ochranných pracovných pomôcok a ďalšieho materiálu (19 619,29 eur). 
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634 – Dopravné 
schválený rozpočet: 63 936,00 eur 
upravený rozpočet: 72 580,00 eur      čerpanie: 68 066,17 eur 

Výdavky súviseli s nákupom pohonných hmôt, mazív (23 806,94 eur), úhradou poplatkov za zmluvné 
a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel (9 446,15 eur). Tiež sú tu zahrnuté výdavky na bežné 
servisné kontroly, opravu a údržbu vozidiel (32 307,74 eur). 

635 – Rutinná a štandardná údržba 
schválený rozpočet: 643 587,00 eur 
upravený rozpočet: 297 001,07 eur      čerpanie: 279 985,51 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 
(201 739,52 eur), budov (16 731,54 eur), prevádzkových strojov a zariadení (21 472,88 eur), ako aj oprava 
výpočtovej techniky (15 094,41 eur). 

636 – Nájomné za prenájom 
schválený rozpočet: 61 895,00 eur 
upravený rozpočet: 58 125,00 eur      čerpanie: 56 980,41 eur 

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky je ovplyvnené predovšetkým sumou nájomného za 
prenájom služobných bytov vyslaných príslušníkov úradu (50 461,29 eur) a prenájom časti nebytových 
priestorov, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie uzla siete úradu (6 399,12 eur). 

637 – Služby 
schválený rozpočet: 545 896,00 eur 
upravený rozpočet: 428 286,90 eur      čerpanie: 416 379,77 eur 

Táto položka zahŕňa predovšetkým výdavky na školenia a konferencie na Slovensku  a v zahraničí, kurzy pre 
príslušníkov a zamestnancov úradu (59 561,65 eur), všeobecné služby (82 687,60 eur), špeciálne služby 
(51 581,00 eur), príspevok na stravovanie (93 353,99 eur), povinný prídel do sociálneho fondu (45 361,07 eur), 
dane a miestne poplatky (22 748,69 eur) a iné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti úradu. 
 

640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2016 bol v celkovej sume 393 850,00 eur, čerpanie 

v sume 387 318,73 eur. Čerpanie k upravenému rozpočtu za rok 2016 na tejto položke je 98,34 %. 
Upravený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2016 na odevné, nemocenské dávky, odchodné, 

odstupné, ... bol v celkovej sume 392 850,00 eur. Čerpanie finančných prostriedkov 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 bolo v celkovej sume 386 318,73 eur. Čerpanie 
k upravenému plánu za rok 2016 je 98,33 %. 

Suma 1 000,00 eur predstavuje členský príspevok medzinárodnej organizácii European Cyber Security 
Organisation. 

 

Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky 
Celkový limit kapitálových výdavkov po realizácii rozpočtových opatrení predstavoval sumu 

4 812 667,60 eur. Všetky kapitálové výdavky boli realizované v rámci položky 710 – Obstarávanie kapitálových 
aktív. Čerpanie k 31. decembru 2016 predstavovalo sumu 3 962 281,17 eur (82,33 % upraveného rozpočtu). 
Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov predstavovali sumu 850 386,43 eur. 
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1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 
Výdavky úradu boli v roku 2016 v rámci funkčnej klasifikácie čerpané nasledovne: 
Tabuľka č.6: Výdavky podľa funkčnej klasifikácie (v eurách). 

Funkčná 
klasifikácia 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % 
čerpanie 
celkom 

k uprave- 
nému 

rozpočtu 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

02.2.0 2 629,00 0,00 2 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

03.2.0 1 800,00 0,00 1 800,00 1 934,89 0,00 1 934,89 1 752,97 0,00 1 752,97 90,60 

03.5.0 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 - 

03.6.0 8 363 960,00 0,00 8 363 960,00 8 188 001,11 4 812 667,60 13 000 668,71 7 931 159,55 3 962 281,17 11 893 440,72 91,48 

07.2.1 29 062,00 0,00 29 062,00 18 941,50 0,00 18 941,50 9 014,05 0,00 9 014,05 47,59 

09.5.0 28 000,00 0,00 28 000,00 60 606,25 0,00 60 606,25 59 561,65 0,00 59 561,65 98,28 

0.1.1 72 400,00 0,00 72 400,00 72 400,00 0,00 72 400,00 70794,66 0,00 70 794,66 97,78 

Spolu: 8 547 851,00 0,00  8 547 851,00 8 341 883,72 4 812 667,60 13 154 551,35 8 072 282,88 3 962 281,17 12 034 564,05 91,49 

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 

V roku 2016 neboli hradené žiadne výdavky z európskych finančných prostriedkov a spolufinancovania 
k nim. 
 
1.3.4 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 8 547 851,00 eur bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými 
opatreniami MF SR na výslednú sumu 13 154 551,35 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 35 000,00 eur nebol v priebehu roka 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 (hlavná kategória 400 a 500 EK) 
V hlavnej kategórii 400 je na účte 453 zaznamenaný počiatočný stav k 1. januáru 2016 na 

mimorozpočtových účtoch, podľa konečného stavu na jednotlivých mimorozpočtových bankových účtoch 
k 31. decembru 2015. 
 
Mimorozpočtové účty 

Úrad k 31. decembru 2016 evidoval účet cudzích prostriedkov, účet na zabezpečenie financovania 
sociálneho zabezpečenia policajtov, účet sociálneho fondu a účet FP 7. 
 
1.4.2 Výdavkové finančné operácie (hlavná kategória 800 EK) 

Netýka sa činnosti úradu. 
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1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl boli dodržané. 
 
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

Netýka sa činnosti úradu. Úrad nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 
 
 

2. TABUĽKOVÁ ČASŤ 
 
Tabuľka č. 1  Celkový prehľad príjmov a výdavkov Národného bezpečnostného úradu za rok 2016. 
 
Tabuľka č. 2  Výdavky Národného bezpečnostného úradu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 

za rok 2016. 
 
Tabuľka č. 3  Finančné operácie Národného bezpečnostného úradu za rok 2016. 
 
Tabuľka č. 4  Záväzné ukazovatele Národného bezpečnostného úradu za rok 2016. 
 
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 
 

- Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2014 – netýka sa činnosti úradu (úrad nemá vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové a príspevkové organizácie), 

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

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



Príloha č. 1 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 
 

Vnútorné kontrolné orgány úradu v roku 2016 vykonali deväť vnútorných kontrol. Štyri sa týkali kontroly 
vecného plnenia úloh z uznesení vlády. Ostatné boli zamerané na kontrolu ochrany utajovaných skutočností 
a dodržiavanie interných právnych predpisov. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

Vnútorný audítor a zamestnanec odboru vnútornej bezpečnosti v roku 2016 vykonali štyri vnútorné audity. 
Vnútorné audity boli zamerané na overenie a zhodnotenie plnenia úloh uložených riaditeľom úradu na základe 
odporúčaní vnútorného audítora, procesu vykonávania finančnej kontroly, využívania majetku štátu – 
kancelárskeho nábytku a zhodnotenie vplyvu fluktuácie príslušníkov úradu na zastupiteľnosť a plnenie úloh 
útvarov úradu. Vnútorný audítor a zamestnanec odboru vnútornej bezpečnosti nezistili pri vykonávaní auditov 
žiadne nedostatky. 

Vyhodnotenie výsledkov vnútorných kontrol a vnútorných auditov poukazuje na skutočnosť, že vnútorný 
kontrolný systém úradu sa rozvíja a zdokonaľuje, čo v značnej miere prispieva k rozvíjaniu systému finančného 
riadenia. 

V roku 2016 nebola na úrade vykonaná kontrola externými kontrolnými orgánmi. 
 
 
 



Príloha č. 2 

Monitorovacia správa 
0D9 – BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 
Program 0D9 – Bezpečnosť informácií je otvorený od 01.01.2014. 
 
Výdavky kapitoly na programe 0D9 – Bezpečnosť informácií k 31.12.2016 (v eurách): 

Por. 
č. 

Kód programu Názov programu Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2016 

A 0D9 Bezpečnosť informácií 8 547 851,00 13 154 551,35 12 034 564,05 
1. 0D901 Ochrana utajovaných informácií 3 926 467,00 8 364 203,20 7 542 840,90 
a) 0D90101 Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 1 825 006,00 1 774 908,00 1 763 727,67 
b) 0D90102 Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných 

informácií 1 519 794,00 6 110 078,20 5 281 759,41 
c) 0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných 

informácií 581 667,00 479 217,00 497 353,82 
2. 0D902 Elektronický podpis 540 008,00 254 107,00 249 797,20 
3. 0D903 Riadenie a podpora programov 4 081 376,00 4 536 241,15 4 241 925,86 

 
Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania k 31.12.2016 (v eurách): 

Zdroje financovania Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

111 Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 547 851,00 8 511 784,35 8 237 713,77 
131 Zo štátneho rozpočtu z roku 2014 

(nevyčerpané finančné 
prostriedky 2014) 

 
 

0,00 

 
 

4 642 767,00 

 
 

3 796 850,28 
 Spolu 8 547 851,00 13 154 551,35  12 034 564,05 

 
Zámer: Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných informácií a zákonom 

o elektronickom podpise 
Gestor:  sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 
Cieľ 1:  Zabezpečiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

% vybavených žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky 
v zákonnej lehote 

Plán 100 100 100 100 100 
Skutočnosť 100 99,77 98,83 – – 

 
Vzhľadom na zákonom stanovené lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke príslušného stupňa 

a na lehoty na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti príslušného stupňa mal úrad od 01.01.2016 do 
31.12.2016 vybaviť 4 176 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky. V hodnotenom období bolo 
vybavených 4 127 (98,83 %) 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 programu tak, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných informácií osobami spôsobilými na ich 
ochranu. 

Stanovený cieľ je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, pričom 
obsahuje konkrétnu cieľovú hodnotu (t. z. 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. 
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Pri plnení cieľa sa kládol dôraz na účelnosť vynakladania finančných prostriedkov z hľadiska množstva, 
kvality a času, v súlade so zásadou racionálneho hospodárenia. Počas hodnoteného obdobia sa formovali 
podmienky na ochranu utajovaných skutočností v rámci procesov vytvárania vhodných 
organizačných, legislatívnych a technických podmienok. 

Cieľovými skupinami sú navrhované osoby a podnikatelia. Stanovený cieľ sleduje zámer vybaviť 
v hodnotenom období všetky žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a žiadosti 
o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa tak, aby boli bezpečnostné previerky vykonané 
v zákonom stanovenej lehote kvalitne a v čo najkratších lehotách. 

Plnenie stanoveného cieľa v priebehu hodnoteného obdobia ovplyvňuje 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 výšku percenta 
v hodnotenom období ovplyvnili niektoré faktory, a to najmä nesplnenie si zákonom stanovených povinností 
navrhovanou osobou v priebehu bezpečnostnej previerky, nedodržanie lehoty zo strany štátneho orgánu 
poskytujúceho informácie potrebné na vykonanie 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 zároveň 
dôvodom zníženia percenta vybavených bezpečnostných previerok. 

Vychádzajúc z uvedeného, možno konštatovať, že stanovený cieľ determinovaný konkrétnou hodnotou, 
ktorou je 100 % vybavených žiadostí v zákonom stanovenej lehote, nebol k hodnotenému obdobiu splnený. 
Udržateľnosť cieľa v budúcnosti závisí od vyššie uvedených faktorov. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: sekcia previerok 
Schválil: riaditeľ sekcie previerok 
 
Cieľ 2:  Zaručiť technickú spôsobilosť na ochranu informácií 
Gestor:  sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

% žiadostí vybavených v zákonom stanovenej lehote Plán 97 97 97 97 97 
Skutočnosť 100 100 100 – – 

 
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 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 . 

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 ako 
súčasť procesu certifikácie TP alebo PŠOI v pôsobnosti úradu. V žiadosti o vykonaní meraní NEV sa špecifikujú 
požiadavky ako na výkon meraní TP a PŠOI, tak aj na výkon zónových meraní priestorov, pričom na vybavenie 
jednej žiadosti o NEV môže byť potrebné zmerať niekoľko TP alebo PŠOI, resp. niekoľko priestorov. Výstupom 
plnenia cieľa sú protokoly, stanoviská a inštalačné záznamy, ktoré sú podkladmi k certifikácii TP alebo PŠOI. 
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K 31.12.2016 úrad prijal 20 žiadostí o vykonanie meraní NEV, vybavených bolo 17 žiadostí a zvyšné sú 
v riešení. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Osem žiadostí bolo doručených orgánmi 
verejnej moci a šesť podnikateľmi. Ďalších šesť meraní súviselo s procesom certifikácie TP alebo PŠOI. Na 
základe doručených žiadostí o vykonanie meraní NEV bolo k 31.12.2016 vykonaných 686 meraní TP a PŠOI, na 
základe ktorých bolo kategorizovaných 98 komponentov, Bolo vykonaných 58 zónových meraní priestoru, 
posúdených bolo 134 priestorov. 

Porovnaním plánovaných a dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že výsledky zabezpečujú plnenie 
cieľa programu a 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. Vzhľadom na prudký rozvoj nových technológií 
a tiež inštaláciu zložitých zariadení je žiaduce, aby úrad získal zariadenia na vysoko odborné činnosti (napr. 
zariadenia na vykonávanie špeciálnych analýz elektromagnetických signálov, systém na meranie akustickej 
nepriezvučnosti atď.). Taktiež budú potrebné finančné prostriedky na údržbu, obmenu a pravidelnú kalibráciu 
techniky a na špeciálne školenia príslušníkov úradu. 

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky sa nepredpokladajú riziká od rozpočtových zámerov. Hodnotený cieľ sa 
neprekrýva s inými časťami podprogramu. Vychádzajúc z platnej legislatívy a cieľovej skupiny sa kladné zmeny 
nestanú zastaranými v krátkom čase. Vzhľadom na náročnosť meraní nie je možné za rovnaké vstupy získať 
vyššie výstupy. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
Schválil: riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 

 
 

0D901 – OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ 
 

Zámer:  Optimálne podmienky ochrany utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 
 
0D90101 – Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia previerok 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie previerok 
Cieľ 1: Ukončiť stanovené percento bezpečnostných previerok z počtu žiadostí prijatých v danom roku 
Gestor: sekcia previerok, odbor bezpečnostných previerok 
Zodpovedný:  riaditeľ sekcie previerok 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

 % ukončených bezpečnostných previerok Plán 55 55 55 55 55 
Skutočnosť 79,87 73,51 69,21 – – 

 
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 prijal úrad 4 094 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej 

osoby a 67 žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Z počtu prijatých žiadostí o vykonanie 
bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby bolo v hodnotenom období ukončených 2 851 bezpečnostných 
previerok (69,64 %). Z počtu prijatých žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti bolo 
v hodnotenom období ukončených 29 bezpečnostných previerok (43,28 %). 

Spolu bolo prijatých 4 161 žiadostí o bezpečnostnú previerku, z toho ukončených bolo 2 880 
bezpečnostných previerok (69,21 %). Percentuálne vyjadrenie ukončených bezpečnostných previerok 
z celkového počtu prijatých žiadostí odráža plnenie stanoveného cieľa. 
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Formulácia cieľa je v súlade s platnou legislatívou, pričom sleduje zámer podprogramu vytvoriť „Optimálne 
podmienky ochrany utajovaných informácií“ v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov na požadovanej úrovni 
dostatočným počtom oprávnených osôb a podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti, 
a tým 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. 

Stanovený cieľ je merateľný a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku, pričom 
obsahuje konkrétnu cieľovú hodnotu, ktorou je 55 % ukončených bezpečnostných previerok z počtu prijatých 
žiadostí v danom roku. 

Počet ukončených bezpečnostných previerok ovplyvnili najmä zákonom stanovené lehoty na rozhodnutie o 
bezpečnostnej previerke navrhovanej osoby a zákonom stanovené lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej 
previerke podnikateľa. 

Cieľovými skupinami sú navrhované osoby a podnikatelia. Stanovený cieľ sleduje v hodnotenom období 
ukončiť čo najvyšší počet bezpečnostných previerok navrhovaných osôb a podnikateľov z počtu prijatých 
žiadostí tak, aby boli bezpečnostné previerky vykonávané kvalitne, a v čo najkratších lehotách. 

Plnením cieľa sa sleduje zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre ochranu utajovaných skutočností 
najmä v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov. 

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, úroveň bezpečnostného povedomia, personálna stabilita vo vedúcich funkciách 
v orgánoch verejnej moci a u podnikateľov, ekonomická stabilita podnikateľov, fluktuácia zamestnancov 
a mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú počty predkladaných žiadostí o vykonanie bezpečnostných 
previerok navrhovaných osôb, počty žiadostí o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, 
následné vykonanie a výsledok bezpečnostnej previerky. 

Vychádzajúc z uvedeného, možno konštatovať, že stanovený cieľ determinovaný konkrétnou hodnotou, 
ktorou je 55 % ukončených bezpečnostných previerok z počtu prijatých žiadostí, je v súčasnosti plnený. 
Udržateľnosť cieľa do budúcnosti závisí od vyššie uvedených faktorov. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor bezpečnostných previerok 
Schválil: riaditeľ sekcie previerok 
 
Cieľ 2: Vykonať bezpečnostnú akreditáciu orgánov verejnej moci a podnikateľov v súlade so zákonom 

o ochrane utajovaných informácií 
Gestor: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, odbor akreditácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru akreditácie 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

 % vybavených žiadostí v zákonom stanovenej lehote Plán 100 100 100 100 100 
Skutočnosť 100 100 100 – – 

V roku 2016 bolo vykonaných 18 bezpečnostných akreditácií orgánov verejnej moci a podnikateľov. Všetky 
subjekty boli akreditované v zákonom stanovenej lehote. Výstupy cieľa zabezpečujú plnenie zámeru programu 
„dosiahnuť optimálne prostredie ochrany utajovaných skutočností“, pričom dosiahnutý výsledok je v plnej 
miere naplnením potreby cieľovej skupiny. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor akreditácie 
Schválil: riaditeľ odboru akreditácie 
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Cieľ 3: Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane utajovaných informácií 
Gestor:  odbor kontroly 
Zodpovedný: riaditeľ odboru kontroly 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 
2018 

% vykonaných kontrol OUI z ročného plánu kontrol OUI Plán 100 100 100 100 100 
Skutočnosť 100 100 100 – – 

 
Cieľ sa realizuje 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. Výkonu kontrol sa v hodnotenom období 
zúčastnilo celkom 12 príslušníkov úradu. 

Podľa schváleného plánu kontrol bolo naplánovaných 16 kontrol, ktoré boli vykonané. Merateľný 
ukazovateľ výsledku bol splnený na 100 %. 

Vykonávaním kontrol možno konštatovať pozitívny vplyv na plnenie zámerov programu, nakoľko jednotlivé 
cieľové skupiny sú upozorňované na nedostatky a príčiny ich vzniku. Kontroly majú vplyv na zvyšovanie úrovne 
zabezpečenia. Ich pravidelným výkonom je cieľová skupina motivovaná k neustálemu vzdelávaniu a zvyšovaniu 
bezpečnostného povedomia. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor kontroly 
Schválil: riaditeľ odboru kontroly 

 
0D90102 – Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
Zodpovedný:  riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
 
Cieľ 1:  Akreditácia systémov potrebných na ochranu utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, odbor akreditácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru akreditácie 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 
2018 

 % vybavených žiadostí v zákonom stanovenej lehote Plán 97 97 97 97 97 
Skutočnosť 100 100 100 – – 

 
V roku 2016 bolo akreditovaných päť komunikačných a informačných systémov. Dva systémy boli 

akreditované pre manipuláciu utajovaných informácii EÚ v súlade s Rozhodnutím rady o bezpečnostných 
predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2013/488/EÚ) a tri systémy boli akreditované pre 
manipuláciu utajovaných informácii NATO v súlade s jej Bezpečnostnou politikou C-M(2002)49. Výstupy cieľa 
zabezpečujú plnenie zámeru programu „dosiahnuť optimálne prostredie ochrany utajovaných skutočností“, 
pričom dosiahnutý výsledok je v plnej miere naplnením potreby cieľovej skupiny. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor akreditácie 
Schválil: riaditeľ odboru akreditácie 
 
Cieľ 2: Certifikácia zariadení a prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných informácií 
Gestor:  sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, odbor certifikácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru certifikácie 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 2017 Rok 
2018 

% vybavených žiadostí v zákonom stanovenej lehote Plán 97 97 97 97 97 
Skutočnosť 100 100 100   – 
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Cieľ je stanovený v súlade požiadavkami národnej legislatívy a s požiadavkami vyplývajúcimi z predpisov 
NATO a EU. V rámci plnenia cieľa boli certifikované TP, PŠOI, mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky (ďalej len „MZP a TZP“), prostriedky pre elektronický podpis (ďalej len „EP“). 

K 31.12.2016 bolo celkovo prijatých 164 žiadostí o certifikáciu. Z toho bolo vybavených 155 žiadostí, čo 
predstavuje 94,51 %, pričom všetky žiadosti, ktoré spĺňali požadované náležitosti boli vybavené v zákonom 
stanovenej lehote. U zvyšných deviatich žiadostí proces certifikácie prebieha, najmä z dôvodu podania neúplnej 
žiadosti, alebo podania žiadosti v mesiaci december. 

Za oblasť certifikácie MZP a TZP bolo v hodnotenom období prijatých 60 žiadostí, (53 o certifikáciu typu a 
sedem o certifikáciu prostriedku). Vybavených bolo 60 žiadostí (100 %). Za oblasť certifikácie TP bolo v roku 
2016 prijatých 74 žiadostí, vybavených bolo 65 žiadostí (87,84 %). Všetky žiadosti boli vybavené v zákonom 
stanovenej lehote. U zvyšných deviatich žiadostí proces certifikácie TP prebieha. Zároveň bolo prijatých 24 
žiadostí o vydanie dodatku k certifikátu TP, pričom v hodnotenom období bolo vybavených 20 žiadostí 
o vydanie dodatku k certifikátu TP. U zvyšných štyroch žiadostí proces vydania dodatku k certifikátu TP 
prebieha. Za oblasť certifikácie PŠOI bolo v hodnotenom období vydaných 12 certifikátov a deväť dodatkov 
k pravidlám na používanie PŠOI. Za oblasť certifikácie EP bolo prijatých 18 žiadostí, pričom ku dňu 31.12.2016 
boli v zákonom stanovenej lehote vybavené všetky žiadosti. 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že cieľ je stanovený v súlade s potrebami cieľovej 
skupiny (orgány verejnej moci a podnikatelia), ktorí zabezpečujú ochranu utajovaných skutočností a právnické 
osoby, zaoberajúce sa problematikou EP na slovenskom trhu (akreditované certifikačné autority, výrobcovia 
softvérových aplikácií a pod.). 

Cieľ sa plní na základe existujúcich kapacít úradu, v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti 
a nepredpokladajú sa žiadne riziká a odchýlky od rozpočtových zámerov. 

Proces certifikácie zariadení a prostriedkov pozostáva z niekoľkých fáz, ako je podanie správne vyplnenej 
žiadosti o certifikáciu spolu s požadovanou sprievodnou dokumentáciu, proces overovania spôsobilosti 
zariadenia a prostriedku a samotného osvedčovania spôsobilosti formou vydania certifikátu alebo zaslaním 
rozhodnutia o neudelení certifikátu. Vzhľadom na náročnosť činností a snahu o čo najvyššiu kvalitu sú 
dosiahnuté výsledky na hranici možností. Výsledky činnosti pri procese certifikácie nezávisia len od úradu, ale 
tiež od iných subjektov, napr. od žiadateľa, výrobcu, autorizovanej osoby, audítora 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. Efektivita procesu certifikácie závisí od veľkosti a zloženia certifikačných tímov a od spolupráce 
certifikačných pracovísk, žiadateľa o certifikáciu a výrobcu. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor certifikácie 
Schválil: riaditeľ odboru certifikácie 
 
Cieľ 3:  Poskytovanie služieb kybernetickej ochrany informácií podľa požiadaviek klienta 
Gestor: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, odbor kybernetickej bezpečnosti 
Zodpovedný: riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 

2018 
Počet poskytovaných služieb Plán 3 4 6 6 7 
 Skutočnosť 3 4 6 – – 
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Poskytovanie služieb kybernetickej ochrany informácií bolo v roku 2016 zamerané na plnenie úloh, ktoré 
súviseli s 
1. vývojom a prevádzkou komunikačného a informačného systému na prenos utajovaných skutočností (KIS 

Apeiron), 
2. realizáciou bezpečnostného monitoringu sieťových prvkov úradu umiestnených v prostredí informačnej 

siete GOVNET, 
3. prevádzkou bezpečnostného a prevádzkového monitorovacieho centra SK CSIRC, 
4. plnením úlohy gestora kybernetickej bezpečnosti v Národnom bezpečnostnom analytickom centre (NBAC), 
5. vývojom a prevádzkou SOP-R (červenej časti systému ochrany perimetra) pre účely prepájania služieb 

medzi rôznymi KIS stupňa Vyhradené, 
6. vývojom a zabezpečením dostupnosti systémov EÚ (KIS Cortesy a KIS Extranet-R). 

Úlohou úradu je zabezpečiť ochranu utajovaných skutočnosti bez ohľadu na to, v ktorej časti 
kybernetického priestoru sa nachádzajú a teda aj ochranu časti kybernetického priestoru, ktorý je dôležitý pre 
ochranu utajovaných skutočností. S vývojom technológií rastie aj svetový kybernetický terorizmus/počítačová 
kriminalita, stúpajúca razantnosť kybernetických útokov znásobujú potrebnosť tejto úlohy. Vzhľadom na 
dynamiku prostredia v oblasti informačno-komunikačných technológií je potrebné neustále prehodnocovať 
zameranie cieľa, napríklad aj výskumom možností aplikácie nových informačných technológií pri ochrane 
utajovaných skutočností. Cieľová skupina sa v roku 2016 rozšírila na užívateľov celého kybernetického priestoru. 

Poskytované služby kybernetickej ochrany informácií navzájom súvisia. Zvýšením kvality a rozsahu jednej 
z nich sa zvyšuje kvalita ostatných. Odborne erudovaný a pripravený personál zabezpečujúci spomenuté služby 
patrí k  základným podmienkam ochrany utajovaných skutočností v KIS Apeiron. 

Dosahované výsledky v rámci cieľovej skupiny možno premietnuť do prevádzky KIS Apeiron a jeho Systému 
ochrany perimetra, prevádzkou pracoviska „Bezpečnostného a prevádzkového monitorovacieho centra 
(SK CSIRC) a zapojením SK CSIRC do NBAC. Pracovisko SK CSIRC vydalo, publikovalo a šírilo nasledujúce 
dokumenty s kybernetickou tematikou, a to: 72x Bulletin, 1x Caution, 2x Appeal, 3xSitrep, cca 180 dokumentov 
s kybernetickou bolo orientované na oblasť EÚ a NATO. V rámci monitorovania sieťových prvkov úradu 
umiestnených v prostredí informačnej siete GOVNET k monitorovaniu prvkov systému ochrany perimetra bolo 
pridané monitorovanie niektorých služieb (Web úradu, Web SK CSIRC, BKS, DMS). Monitorovacím nástrojom je 
SIEM nástroj Arcsight a CA Spectrum. Bola zahájená prevádzka monitoringu vybraných sieťových prvkov (33 
prvkov šifrátorov, firewalov) nadrezortnej siete GOVNET, ktoré sú nevyhnutné pre chod medzirezortnej časti 
KIS Apeiron. Plnenie úloh sú do značnej miery ovplyvnené nedostatočným personálnym a odborným 
zabezpečením, ktoré sa výrazne prejavuje najmä v prípade vyhlásenia stavu pohotovosti v režime 24/7 v NBAC. 

Realizáciou poskytovaných služieb sa zvyšuje bezpečnosť výmeny utajovaných skutočností do stupňa 
Vyhradené v elektronickej podobe medzi rôznymi klasifikovanými KIS (v súčasnej dobe obojsmerne medzi 
úradom a  rezortom zahraničných vecí a jednosmerne s EÚ). Užitočnosť a dôsledky realizácie cieľa sú zrejmé 
z rozvíjajúcej sa medzirezortnej spolupráce v oblasti kybernetickej ochrany v SR. Ako jeden z príkladov možno 
spomenúť úspešné zapájanie sa viacerých rezortov, pod gesciou úradu, do spoločnej kybernetickej ochrany pri 
cvičeniach organizovaných NATO. Úrad sa poskytol aktívnu súčinnosť aj cvičeniach organizovaných rezortom 
obrany a rezortom financií. 

Dlhodobá udržateľnosť cieľa je podmienená zvýšeným úsilím gestora pri rozširovaní jednotlivých 
poskytovaných služieb (nárast používateľov služieb a zvyšovanie ich kvality a rozsahu). Nevyhnutná je aj obnova 
a aktualizácia niektorých súčastí poskytovaných služieb, ktorá je spojená s finančným a personálnym 
posilnením. Úrad je od 01.01.2016 ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť a gestorom 
úloh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti na roky 2015-2020, čo má významný vplyv 
na udržateľnosť tohto cieľa. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor kybernetickej bezpečnosti 
Schválil: riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti 
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0D90103 – Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií 
Gestor:  kancelária úradu 
Zodpovedný: riaditeľ kancelárie úradu 
 
Cieľ 1: Poskytovanie služieb centrálneho registra podľa požiadaviek zákona o ochrane utajovaných 

informácií 
Gestor: kancelária úradu, odbor medzinárodnej spolupráce a organizačných činností 
Zodpovedný: riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a organizačných činností 

Názov ukazovateľa  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

% poskytnutých služieb z počtu žiadosti o poskytnutie služby Plán 88 91 93 94 97 
Skutočnosť 97 91 97 – – 
 

V roku 2016 bolo naplánované vykonať 93 % poskytnutých služieb. Dosiahnuté výsledky v období od 
01.01.2016 do 31.12.2016 zabezpečili plnenie zámeru programu na 97 %. Zadefinovaný cieľ prvku je 
prispôsobený skutočným potrebám a plne korešponduje s potrebami úradu. Ochrana zahraničných utajovaných 
informácií sa zabezpečuje splnením osobitných podmienok podľa zákona. Ako doklad o splnení zákonných 
podmienok úrad vydáva certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a certifikát podnikateľa 
o priemyselnej bezpečnosti. Úrad v sledovanom období vydal 3 088 certifikátov o bezpečnostnej previerke 
fyzickej osoby a 24 certifikátov podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti. 

Splnením uvedenej podmienky je právnická osoba spôsobilá oboznamovať sa s príslušnými zahraničnými 
utajovanými informáciami. Aby 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 voči centrálnemu registru. 
Celkovo od 01.01.2016 do 31.12.2016 prijala SR 16 070 zahraničných utajovaných skutočností označených 
stupňom utajenia Vyhradené z toho 15 614 zaevidovali registre utajovaných skutočností. 

Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť pri zachovaní zásad efektivity a hospodárnosti. Cieľ je merateľný 
a kvantifikovateľný vhodným merateľným ukazovateľom výsledku a obsahuje konkrétnu cieľovú hodnotu. 

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. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor medzinárodnej spolupráce a organizačných činností 
Schválil: riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a organizačných činností 
 
 

0D902 – ELEKTRONICKÝ PODPIS 
 
Zámer: Efektívny systém pre vyhotovenie a používanie elektronického podpisu v súlade s platným 

zákonom o elektronickom podpise 
Gestor: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
 

Efektívnosť systému pre vyhotovenie a používanie elektronického podpisu v súlade s platným zákonom 
o elektronickom podpise je naplnením záväzkov SR voči EÚ v oblasti dohľadu nad poskytovateľmi certifikačných 
činností vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES o rámci spoločenstva pre 
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elektronické podpisy. Požiadavky vyplývajúce zo smernice sú od 01.07.2016 novo upravené v nariadení 
Európskeho parlamentu a rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). Žiadosti o akreditáciu sú v terminológii nariadenia v znení 
oznámenia o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Monitorovanie vypracoval: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
Monitorovanie schválil: riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu 
 
Cieľ 1: Akreditácia certifikačných autorít orgánov verejnej moci a podnikateľov v súlade so zákonom 

o elektronickom podpise 
Gestor: sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, odbor akreditácie 
Zodpovedný: riaditeľ odboru akreditácie 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 
2018 

% vybavených žiadostí v zákonom stanovenej lehote Plán 100 100 100 100 100 
Skutočnosť 100 100 100 – – 

 
Stanovený cieľ možno hodnotiť ako relevantný. Ukazovateľ percentuálneho vyjadrenia udelených 

akreditácií z počtu prijatých žiadostí o akreditáciu odráža plnenie cieľa. V SR v súčasnosti poskytujú služby piati 
akreditovaní poskytovatelia – tri komerčné a dva štátne subjekty. Cieľová skupina užívateľov akreditovaných 
certifikačných služieb je zložená užívateľov z rôzneho prostredia (verejnosť, podnikatelia, vybrané zložky štátnej 
správy v SR i v EÚ). 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor akreditácie 
Schválil: riaditeľ odboru akreditácie 
 
Cieľ 2:  Poskytovanie služieb certifikačnou autoritou podľa požiadaviek klienta 
Gestor:  sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru prevádzky 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Počet poskytovaných služieb Plán 6 9 9 9 9 
 Skutočnosť 6 8 3 – – 

 
Cieľ má oporu v nariadení eIDAS, v zákone o dôveryhodných službách a plnenie vychádza aj zo záväzkov SR 

voči EÚ. Na zabezpečenie podmienok pre používanie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej 
elektronickej pečate a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pre úrad a zmluvných orgánov verejnej moci 
(Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Ústavný 
súd SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Generálna prokuratúra SR) sa využívajú kvalifikované dôveryhodné 
služby poskytované úradom. 

Úrad, ktorý je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb poskytuje kvalifikované dôveryhodné 
služby využitím aktív akreditovanej certifikačnej autority SNCA, ktorá poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu 
1. vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, 
2. vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, 
3. vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. 

Poskytovanie týchto služieb má zásadný vplyv na prevádzku komunikačných a informačných systémov 
úradu (napr. elektronická registratúra, elektronická podateľňa, atď.) a systémov medzirezortného charakteru. 
Pri zabezpečovaní takto dôležitých služieb je potrebné koncepčným spôsobom zabezpečiť, spravovať 
a rozširovať aktíva akreditovanej certifikačnej autority SNCA. 
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Hodnotený cieľ je vhodne stanovený, je plne aktuálny a prispôsobený skutočným potrebám, ktoré 
vychádzajú z nariadenia eIDAS a zákona o dôveryhodných službách. Potreba realizácie cieľa je plne v súlade so 
súčasnými potrebami a smerovaním úradu. Cieľ možno charakterizovať ako strednodobý až dlhodobý 
a výsledkom jeho plnenia je bezpečné a kvalitné poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb. 

Úrad ku dňu vyhodnotenia poskytuje tri kvalifikované dôveryhodné služby. Obzvlášť významným prínosom 
pre oblasť dôveryhodných služieb v celonárodnom meradle by bolo poskytovanie informácií o štatúte platnosti 
alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov prostredníctvom Online Certificate Status Protocol (OCSP) 
odpovede, ktorá by obsahovala pozitívne prehlásenie o existencii a správnosti údajov potvrdzovania existencie 
a platnosti certifikátov. Zavedenie tejto služby, by poskytlo overovateľom kvalifikovaného certifikátu pre 
elektronický podpis a kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať možnosť okamžitého overenia platnosti 
kvalifikovaného certifikátu. Pozitívne zmeny, ktoré budú výsledkom zavedenia spomínaného mechanizmu sa 
prejavia okamžite. Čo sa týka trvácnosti zmien, nestanú sa zastaranými v krátkom časovom období 
a ich charakter bude závisieť od legislatívnych, normatívnych a technických zmien. Úrad plánuje zaviesť túto 
službu v priebehu roka 2017. 

Legislatívne zmeny zavedené v rámci nariadenia eIDAS a zákona o dôveryhodných službách mali výrazný 
vplyv na hodnotu merateľného ukazovateľa. V zmysle uvedených legislatívnych úprav je úrad poskytovateľom 
troch kvalifikovaných dôveryhodných služieb a preto bolo potrebné upraviť plánované hodnoty ukazovateľa pre 
roky 2017 a 2018. 

Názov ukazovateľa je stanovený vhodne, nadväzuje na cieľ a odráža jeho plnenie. K termínu zhodnocovania 
plnenia cieľov sa časový plán plní. Dosiahnuté výstupy a výsledky zabezpečujú plnenie zámeru programu, 
s výnimkou služby poskytovania informácií o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov 
prostredníctvom OCSP, ktorej zavedenie je plánované v roku 2017. 

Plnenie cieľa je hodnotené ako efektívne a hospodárne, nakoľko všetky činnosti zabezpečovali príslušníci 
úradu, bez nutnosti zainteresovania dodávateľských spoločností a to aj napriek skutočnosti, že ide o vysoko 
odborné činnosti so zameraním na problematiku infraštruktúry verejného kľúča (PKI). 

Zameranie cieľa je podmienené najmä ustanoveniami nariadenia eIDAS a zákona o dôveryhodných 
službách. Cieľová skupina používateľov je zložená z príslušníkov a zamestnancov úradu, externých užívateľov 
(pracovníkov orgánov verejnej moci) a rovnako tak spoliehajúcich sa strán (verejnosť, podnikateľské prostredie, 
verejná správa, EÚ). Plnenie cieľa má zásadný vplyv na cieľovú skupinu a spoliehajúce sa strany, nakoľko 
prípadná nedostupnosť kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných úradom by mohla mať za 
následok obmedzenie funkčnosti a dostupnosti informačných systémov verejnej správy. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor prevádzky 
Schválil: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 

 
0D903 – RIADENIE A PODPORA PROGRAMOV 

 
Zámer:  Kvalitne fungujúce podporné útvary 
Gestor:  sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 
Cieľ 1:  Plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti úradu 
Gestor:  sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Zabezpečenie plnenia stanovených úloh Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 
 Skutočnosť áno áno áno – – 
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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. Cieľom je, 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. 

Potreby podmieňujúce existenciu podprogramu v nadväznosti na stanovený cieľ stále pretrvávajú. 
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. 

V hodnotenom období boli vypracované odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych predpisov. 
Uvedené stanoviská výrazne prispeli ku skvalitneniu práce odborných útvarov. 

Veľmi pozitívny vplyv na činnosť odborných útvarov úradu mali aj výstupy z vnútorných následných 
finančných kontrol. Upozorňovaním na vzniknuté nedostatky a následným prijatím adekvátnych opatrení sa 
môže v budúcnosti predchádzať opakovaniu nedostatkov v činnosti úradu. 

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

Zmeny, ktoré sa dosiahli, resp. ktoré sa očakávajú v budúcnosti, majú dlhodobý charakter a je vysoká 
pravdepodobnosť, že dosiahnuté výsledky budú udržateľné v dlhodobom časovom horizonte. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: sekcia ekonomiky a prevádzky 
Schválil: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
 
Cieľ 2:  Plnenie úloh pri zabezpečení funkčnosti technologických zariadení úradu 
Gestor:  sekcia ekonomiky a prevádzky, odbor prevádzky 
Zodpovedný: riaditeľ odboru prevádzky 
Názov ukazovateľa  Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Zabezpečenie funkčnosti technologických zariadení Plán áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie áno/nie 
 Skutočnosť áno áno áno – – 
 

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 hlavných systémov úradu 

Ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“. 



 
12 / 12 

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 kybernetickej bezpečnosti. 

Plnenie cieľa je hodnotené ako efektívne a hospodárne bez nutnosti dodatočného zainteresovania 
dodávateľských firiem na integračnej úrovni. 

Technologické zariadenia nasadené v rámci komunikačných a informačných systémov úradu sú 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. 
Zdroj získavania údajov: interný 
Vypracoval: odbor prevádzky 
Schválil: riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 


