
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň. 

Chcel by som sa opýtať či nižšie popísané konanie je porušením bezpečnosti, prípadne 
priestupkom alebo deliktom a či to rieši NBÚ. 

Osoba sa v certifikovanej miestnosti prihlási na certifikovaný počítač pod ID a heslom inej 
osoby a imituje vytvorenie písomnosti pod stupňom utajenia Vyhradené. V skutočnosti túto 
písomnosť osoba, na ktorú je vedená, vytvorí niekde inde. 

Na takéto konanie je premlčacia doba?“. 
 
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. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať 
len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou je právnická osoba 
alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. nepovolanou osobou je fyzická osoba, ktorá nie 
je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. 

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 § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. chráneným priestorom je stavebne alebo inak 
ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia. 

Podľa § 38 zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnená osoba je povinná 
a) zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách 

a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, 
a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 

b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností, 
c) oznámiť neodkladne vedúcemu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami 

a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti a spolupracovať s úradom na objasnení 
príčin neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami; oprávnené osoby 
s osobitným postavením oznamujú neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami 
a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti úradu, 

d) oznámiť neodkladne vedúcemu zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej 
príslušnosti a bezúhonnosti, 



e) oznámiť neodkladne vedúcemu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jej oprávnenie 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj každú skutočnosť, ktorá by mohla mať 
vplyv na takéto oprávnenie inej oprávnenej osoby. 

Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. nepovolaná osoba, ktorá získa informáciu alebo 
nájde vec, ktorá je utajovaná, je povinná neodkladne ju odovzdať úradu alebo útvaru Policajného 
zboru; na požiadanie odovzdávajúceho vydá príjemca doklad o jej prevzatí. 

Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanými 
skutočnosťami, je povinná neodkladne to oznámiť úradu alebo útvaru Policajného zboru 
a o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámila, zachovávať mlčanlivosť. 

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba tak, 
aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba v súlade 
s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte 
technického prostriedku. 

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom 
orgáne alebo u podnikateľa možno používať iba technické prostriedky schválené do prevádzky 
vedúcim. 

Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. schvaľovať do prevádzky možno iba certifikované 
technické prostriedky. 

Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. priestupku na úseku ochrany utajovaných 
skutočností sa dopustí oprávnená osoba, ak poruší povinnosť podľa § 38. 

Podľa § 78 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. priestupku na úseku ochrany utajovaných 
skutočností sa dopustí ďalej ten, kto ako nepovolaná osoba nezachová mlčanlivosť o utajovaných 
skutočnostiach, ktoré sa jej stali známe. 

Podľa § 78 ods. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. priestupku na úseku ochrany utajovaných 
skutočností sa dopustí ďalej ten, kto ako nepovolaná osoba nesplní povinnosť oznámiť 
informáciu, o ktorej sa dozvedel, alebo povinnosť odovzdať nájdenú vec obsahujúcu utajovanú 
skutočnosť. 

Podľa § 78 ods. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. priestupku na úseku ochrany utajovaných 
skutočností sa dopustí ďalej ten, kto ako nepovolaná osoba použije technický prostriedok 
v rozpore s ustanoveniami tohto zákona. 

Podľa § 78 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. priestupky na úseku ochrany utajovaných 
skutočností prejednáva úrad. 

Podľa § 78 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje 
všeobecný predpis o priestupkoch. 

Podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. právnická osoba poruší povinnosť na úseku 
ochrany utajovaných skutočností, ak nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu utajovaných 
skutočností. 

Podľa § 79 ods. 1 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z. právnická osoba poruší povinnosť na úseku 
ochrany utajovaných skutočností, ak použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami 
tohto zákona. 



Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. za porušenie povinností podľa § 79 uloží pokutu 
v správnom konaní úrad. Pri určení pokuty úrad prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania 
a následky protiprávneho konania. 

Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, 
keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností, najneskôr 
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 372/1990 Zb.“) priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva 
roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa 
na priestupok vzťahuje amnestia. 

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava 
doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie. 

Podľa § 247 ods. 1 Trestného zákona kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa 
neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody 
až na dva roky. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických prostriedkov 
do prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, 
na ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované skutočnosti, 
podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti o spracúvaní 
bezpečnostného projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní bezpečnostných 
štandardov 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. 3 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky určené na vytváranie, 
spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Vyhradené 
musia zabezpečovať najmenej jednoznačnú identifikáciu používateľa. 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. rozsah úkonov, ktoré môže oprávnená osoba 
vykonávať, určuje bezpečnostný správca. Rozsah úkonov je zakódovaný prostredníctvom 
identifikátora používateľa v priamej väzbe na technický prostriedok na základe znalosti informácie 
dostupnej iba používateľovi, ktorou sa technickému prostriedku identifikuje, a autentizáciou 
používateľa. Autentizácia používateľa je overenie jeho totožnosti podľa požadovanej miery záruky 
na princípe porovnania prístupového identifikátora používateľa s hodnotou, ktorá je uložená 
v prístupovom prostriedku. 

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. pre technický prostriedok určený na prácu 
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené je identifikátorom používateľa 
a) znalosť informácie dostupnej iba používateľovi, 
b) prístupový prostriedok, ktorý jednoznačne identifikuje používateľa, 
c) kombinácia identifikátorov podľa písmen a) a b). 

Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. identifikátor používateľa môže obsahovať 
informácie určujúce rozsah oprávnení v rámci technického prostriedku. 

Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. používateľ chráni svoje identifikátory pred ich 
stratou, vyzradením alebo zneužitím. 

Podľa § 5 ods. 9 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa umiestňujú v chránených 
priestoroch, v ktorých je zabezpečená ich ochrana pred neoprávneným prístupom nepovolaných 
osôb, pred poškodením, nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním alebo manipuláciou 



v súlade s bezpečnostným projektom. Spôsob ochrany technických prostriedkov musí zodpovedať 
požiadavkám na bezpečnosť technických prostriedkov spracúvajúcich utajované skutočnosti 
príslušného stupňa utajenia. 

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. 

Podľa § 10 ods. 5 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. v informačných systémoch spracúvajúcich 
utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné sa musí zabezpečiť 
nepretržité vedenie kontrolného záznamu o činnosti informačného systému a jeho zložiek 
s možnosťou jeho sledovania, spätného preskúmania, ako aj stanovenia zodpovednosti 
konkrétneho používateľa za ním vykonané aktivity v informačnom systéme. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Právna úprava v oblasti utajovaných skutočností nepozná pojem „certifikovaná miestnosť“. 
Používa sa pojem „chránený priestor“, ktorým sa rozumie stavebne alebo inak ohraničený priestor 
vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, 
zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia (§ 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z.).  

Namiesto pojmu „certifikovaný počítač“ sa používa pojem zavedený v právnej úprave 
v oblasti ochrany utajovaných skutočností „certifikovaný technický prostriedok“ (§ 2 písm. i) a § 55 
ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.). 

V prípade pojmu „osoba“, ktorý je použitý vo Vašej otázke, je nevyhnutné najprv vysvetliť, 
že právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností pozná dva pojmy, ktoré sa v kontexte 
Vašej otázky používajú. V súvislosti s nimi sú ustanovené rôzne povinnosti a môžu byť pri ich 
použití aplikované rôzne skutkové podstaty priestupkov. Ide o pojmy „oprávnená osoba“ (teda 
v kontexte otázky fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa a je určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
vzniklo zo zákona) a „nepovolaná osoba“ (teda fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený). 

Oprávnenej osobe vyplýva zo zákona č. 215/2004 Z. z. viac povinností a môže sa dopustiť 
viacerých priestupkov, pretože u takejto osoby sa predpokladá, že má vyššie povedomie 
o ochrane utajovaných skutočností ako nepovolaná osoba. 

Keďže situácia popísaná v otázke je naformulovaná v značnej miere nepresne a všeobecne, 
mohla by byť vyhodnotená 

 ako priestupok oprávnenej osoby (§ 78 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.),  

 ako priestupok nepovolanej osoby (§ 78 ods. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.), 

 ako správny delikt právnickej osoby (§ 79 ods. 1 písm. g) a k) zákona č. 215/2004 Z. z.) alebo 

 v prípade úmyselného zavinenia, aj ako prečin neoprávneného prístupu do počítačového 
systému (§ 247 Trestného zákona), v takomto prípade je potrebné sa obrátiť na Policajný 
zbor. 



Priestupky na úseku ochrany utajovaných skutočností prejednáva úrad a pokutu v správnom 
konaní ukladá úrad.  

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak by ste mali o situácii, ktorú v otázke 
popisujete vedomosť a ste oprávnená osoba, máte povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností (§ 38 písm. b) zákona č. 215/2004 
Z. z.) a povinnosť oznámiť neodkladne vedúcemu každú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv 
na Vaše oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj každú skutočnosť, 
ktorá by mohla mať vplyv na takéto oprávnenie inej oprávnenej osoby (napríklad skutočnosť, 
že osoba preukázala svojím konaním alebo vyjadrením nečestnosť, nedôveryhodnosť vo vzťahu 
k ochrane utajovaných skutočností – bezpečnostné riziko podľa § 14 ods. 2 písm. c) šiesteho bodu 
zákona č. 215/2004 Z. z.).  

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania 
uplynuli dva roky (do plynutia tejto lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý 
skutok viedlo trestné stíhanie). Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. pokutu možno uložiť do 
jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na úseku ochrany utajovaných 
skutočností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 


