
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Na základe Vášho listu č. 05577/2021/TS/OCA-002 zo dňa 25.05.2021, v ktorom uvádzate, 
že Národný bezpečnostný úrad nezabezpečuje likvidáciu technických prostriedkov (ďalej len „TP“) 
pre iné subjekty, Vás touto cestou žiadame o zaslanie konkrétneho postupu realizácie procesu 
likvidácie TP, ktorý § 2 bod 8 vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti TP neupravuje len 
všeobecne definuje.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo 
vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z. technickým prostriedkom je zariadenie alebo 
systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu. 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh 
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 12 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad na úseku ochrany utajovaných 
skutočností metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov a ich certifikácii upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov 
(ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 4 písm. d) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky určené na vytváranie, 
spracúvanie, prenos, ukladanie, ochranu a archivovanie utajovaných skutočností stupňov utajenia 
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné musia zabezpečovať najmenej tieto bezpečnostné funkcie: 
odstránenie utajovaných skutočností, ktoré nie sú potrebné na ďalšie spracovanie, archiváciu 
alebo manipuláciu (operačná pamäť, dočasné súbory a pracovné súbory) z pamäťových prvkov 
po skončení práce na technickom prostriedku tak, aby sa znemožnilo zistenie ich 
predchádzajúceho obsahu alebo aby to bolo veľmi ťažké aj pri použití špeciálnych laboratórnych 
prostriedkov a metód; také odstránenie treba vykonať vždy pred pridelením týchto prostriedkov 
inému subjektu. 



Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností, 
ktorý bol označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom utajenia Vyhradené, sa môže znížiť 
iba v prípade, ak sa odstránenie informácií tvoriacich utajované skutočnosti vykonalo takým 
spôsobom, aby ich spätné získanie nebolo možné alebo by bolo veľmi ťažké aj pri použití 
špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód. 

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností, 
ktorý bol označený stupňom utajenia Prísne tajné alebo stupňom utajenia Tajné, sa neznižuje. 

Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. nepoužiteľné nosiče utajovaných skutočností sa 
ničia fyzicky alebo špeciálnymi softvérovými a hardvérovými prostriedkami, a to komisionálnym 
spôsobom tak, aby žiadnym spôsobom nebolo možné informácie z nosiča spätne získať. 

Podľa § 2 ods. 11 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prenosné technické prostriedky (notebook, 
laptop), mobilné technické prostriedky a technické prostriedky umiestnené mimo chráneného 
priestoru majú charakter nosiča informácií. Utajované skutočnosti sa chránia podľa osobitných 
predpisov, prípadne ich vhodnou kombináciou za podmienky zachovania požadovanej úrovne 
bezpečnosti. 

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prevádzkovateľ informačného systému 
zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného systému a bezpečnostného 
správcu a zodpovedá za bezpečnosť jeho prevádzky v súlade s bezpečnostným projektom 
a so smernicami. Informačným systémom sa rozumie jeden počítač alebo viac počítačov, 
ich programové vybavenie, periférne zariadenia, procesy alebo prostriedky, ktoré tvoria celok 
schopný vykonávať zber, tvorbu, spracovanie, ukladanie, zobrazenie a prenos utajovaných 
skutočností. 

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia, ktorou sa na účely tejto vyhlášky 
rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, prenášanie, 
rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie s utajovanou skutočnosťou 
sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia 
sa s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu 
ich vykonania. Na oboznamovanie sa vzťahuje § 15. 

Podľa § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach. Jednou z administratívnych pomôcok je evidencia, v ktorej 
sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče. 

Podľa § 23 ods. 4 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajované registratúrne záznamy stupňa utajenia 
Prísne tajné a Tajné sa zničia za prítomnosti najmenej dvoch členov komisie preukázateľne 
ustanovenej vedúcim. Členovia komisie sú osobami oprávnenými oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami najmenej v rozsahu ničených utajovaných skutočností. Ak štátny orgán alebo 
podnikateľ nedokáže uvedenú podmienku dodržať, požiada o súčinnosť úrad. 

Podľa § 23 ods. 6 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. o zničení utajovaných registratúrnych záznamov 
sa preukázateľne vyhotoví potvrdenie o zničení, ktoré obsahuje zoznam zničených utajovaných 
registratúrnych záznamov s uvedením čísel utajovaných registratúrnych záznamov podľa § 6 
ods. 2, ktoré boli zničené. Potvrdenie o zničení utajovaných registratúrnych záznamov stupňov 
utajenia Dôverné a Vyhradené podpíše osoba určená vedúcim na ich zničenie. Potvrdenie 
o zničení utajovaných registratúrnych záznamov stupňov utajenia Prísne tajné a Tajné podpíšu 



dvaja členovia komisie ustanovenej spôsobom podľa odseku 4. Potvrdenie o zničení sa uchováva 
najmenej počas piatich rokov od ich zničenia. 

Podľa § 23 ods. 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovaný predmet a utajovaný hmotný nosič 
sa zničí, ak o tom preukázateľne rozhodne vedúci, za dodržania podmienok podľa odsekov 4 a 6, 
a to podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy druhej časti zákona. Zničenie utajovaného predmetu 
a utajovaného hmotného nosiča sa zaznamená v evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e). Potvrdenie 
o zničení sa uchováva najmenej počas piatich rokov od ich zničenia. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V prípade, že sa vedúci rozhodne, že už ďalej nepotrebuje certifikovaný technický prostriedok 
schválený do prevádzky, respektíve certifikovanému technickému prostriedku schválenému 
do prevádzky končí platnosť certifikátu, musí primárne zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností, ktoré sa v ňom nachádzajú alebo nachádzali, alebo sa s nimi v technickom 
prostriedku manipulovalo. 

Odstránenie utajovaných skutočností z pamäťových prvkov (ďalej len „nosiče“), ktoré nie sú 
potrebné na ďalšie spracovanie, archiváciu alebo manipuláciu je potrebné vykonať tak, aby sa 
znemožnilo zistenie ich obsahu, alebo aby to bolo veľmi ťažké aj pri použití špeciálnych 
laboratórnych prostriedkov a metód. Na tento účel sa odporúča bezpečne vymazať nosiče 
(napríklad pevné disky v technickom prostriedku alebo USB kľúče slúžiace ako utajované hmotné 
nosiče) softvérom, ktorý umožňuje mazanie Gutmannovou metódou (35 prepísaní) (existuje 
niekoľko voľne šíriteľných softvérov ako napríklad CCleaner, Eraser). Nosiče, ktoré boli označené 
stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené, je možné v prípade potreby po bezpečnom 
vymazaní uvedeným spôsobom (teda tak, aby spätné získanie utajovaných skutočností z týchto 
nosičov nebolo možné alebo by bolo veľmi ťažké aj pri použití špeciálnych laboratórnych 
prostriedkov a metód) naďalej používať bez nutnosti fyzickej likvidácie.  

Ostatné nepoužiteľné nosiče (USB flash disky, pevné disky, CD nosiče, DVD nosiče), ktoré boli 
určené na spracúvanie utajovaných skutočností, a o ktorých zničení preukázateľným spôsobom 
rozhodol vedúci, sa po bezpečnom vymazaní fyzicky ničia komisionálnym spôsobom (podľa § 23 
ods. 4, 6 a 7 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.) v chránenom priestore držiteľa certifikátu technického 
prostriedku tak, aby žiadnym spôsobom nebolo možné informácie z nosičov spätne získať. 

Fyzická likvidácia nosičov sa vykonáva skartovaním na certifikovanom skartovacom zariadení, 
alebo: 

 optické nosiče ako napríklad CD nosiče, alebo DVD nosiče sa fyzicky znehodnotia rozstrihaním 
na minimálne 20 nerovnakých častí, 

 pri magnetických pevných diskoch sa pevný disk rozoberie a povrch zapisovacích platničiek 
sa fyzicky znehodnotí buď poškriabaním, rozbitím alebo deformáciou, 

 pamäťové disky typu USB flash disk (USB kľúč) alebo SSD disky sa rozoberú a plošný spoj 
s čipmi sa fyzicky zlikviduje polámaním, rozbitím alebo pomletím. 

O fyzickom zlikvidovaní nosičov je potrebné spísať potvrdenie o zničení nosičov podľa § 23 
ods. 6 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., v ktorých sa uvedie miesto, dátum a identifikačné údaje 
zlikvidovaných nosičov. Osoby prítomné pri fyzickej likvidácii (§ 23 ods. 4 alebo 6 vyhlášky 
č. 48/2019 Z. z.) svojim podpisom potvrdia správnosť údajov uvedených v potvrdení o zničení 
nosičov. 

Fyzické zlikvidovanie nosičov je potrebné zaznamenať aj v evidencii, v ktorej sa evidujú 
utajované predmety a utajované hmotné nosiče. 



 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 


