
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti s pripravovanou návštevou zahraničného partnera Vás chcem požiadať o 
spresnenie: 

 požiadaviek na zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (najmä určených na ničenie 
utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike NATO/inou cudzou mocou), 

 spôsobu označenia dotknutých mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov (najmä bezpečnostných úschovných objektov a zariadení 
fyzického ničenia nosičov informácií určených na ochranu utajovaných skutočností 
postúpených Slovenskej republike NATO/inou cudzou mocou).“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa článku 1 „Pravidiel vlády Slovenskej republiky pre uzatváranie medzinárodných zmlúv 
a zmluvnú prax“, schválených uznesením vlády SR č. 743 z 21. októbra 2009 (ďalej len 
„pravidlá“), tieto pravidlá upravujú postup ústredných orgánov v štátnej správe Slovenskej 
republiky (ďalej len „SR“) pri príprave, vnútroštátnom prerokovávaní, dojednávaní, schvaľovaní, 
uzatváraní, a vykonávaní medzinárodných zmlúv, pri ich zmene a ukončovaní ich platnosti podľa 
právneho poriadku SR a noriem medzinárodného práva. 

Podľa bodu 17 Prílohy k pravidlám je Národný bezpečnostný úrad, v zmysle zákona  
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov, gestorom medzinárodných zmlúv najmä pre zmluvy v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností a elektronického podpisu. 

Dokument „C-M(2002) 49-REV 1 Bezpečnosť v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy 
(NATO)“ (ďalej len „C-M(2002) 49“) upravuje základné princípy a minimálne štandardy 
bezpečnosti, ktoré za účelom zabezpečenia spoločného stupňa ochrany utajovaných skutočnosti 
aplikujú NATO členské štáty, NATO civilné a vojenské subjekty. 

Podľa bodu 24 prílohy „D“ dokumentu C-M(2002) 49 NATO štáty používajú na ochranu 
utajovaných skutočností NATO iba zariadenia schválené príslušnou bezpečnostnou autoritou. 
NATO civilné a vojenské subjekty zabezpečia, že takéto zaobstarané zariadenia boli schválené 
jedným z NATO štátov v podobných podmienkach. NATO civilné a vojenské subjekty môžu 
taktiež zaobstarať zariadenie schválené na použitie príslušnou bezpečnostnou autoritou 
na základe kompletného vyhodnotenia rizika, ktoré podporuje znižovanie alebo zmierňovanie 
identifikovaných rizík. 

Dokument „AC/35-D/2002-REV 5 Smernica o bezpečnosti utajovaných skutočností NATO“ 
(ďalej len „smernica“) upravuje okrem iného aj podmienky nakladania s utajovanými 
skutočnosťami NATO a ich ničenia. 

Podľa bodu 72 smernice utajované skutočnosti NATO v tlačenej podobe, ktoré nie sú viac 
potrebné pre oficiálne účely, vrátane prebytočných výtlačkov alebo nahradzujúcich informácií 
a odpadu musia byť zničené spôsobom, ktorý neumožňuje rekonštrukciu týchto utajovaných 
skutočností. Je v zodpovednosti NSA/DSA alebo inej kompetentnej bezpečnostnej autority 
a bezpečnostných civilných alebo vojenských autorít NATO (NOS, SHAPE, J2, ACT Office  
of Security) schváliť proces ničenia utajovaných skutočností NATO, vrátane metód a výrobkov 
využívaných na tento účel.  

Podľa bodu 72, písm. a) smernice sa pre ničenie utajovaných skutočností NATO skartovacími 
strojmi uplatňujú nasledovné minimálne požiadavky: 

 (i)  ak sú využívané skartovacie stroje ako konečný mechanizmus ničenia utajovaných 
skutočností NATO stupňa utajenia NATO SECRET a COSMIC TOP SECRET, plocha skartovanej 
časti nesmie byť väčšia ako 5 mm2. Pre utajované skutočností NATO stupňa utajenia NATO 



RESTRICTED a NATO CONFIDENTIAL nesmie byť plocha skartovanej časti väčšia ako 10 mm2. 
Skartovanie musí byť priečne, aby sa zvýšila dôvera, že zničené informácie sú nenávratné. 
Skartovacie stroje musia mať možnosť pre manuálnu obsluhu a musia byť skonštruované 
tak, aby materiál nemohol zostať v stroji v prevádzke nezničený. 

(ii)  keď skartovacie stroje nespĺňajú požiadavky odseku (i), musí byť splnený vhodný proces 
následného zničenia utajovaných skutočností NATO tak, že je zničený odpad, ktorý nesmie 
byť opätovne reprodukovateľný, tento odpad je zozbieraný preverenou osobou a ďalej 
zničený schválenou metódou alebo postupom zabezpečujúcim, aby k odpadu utajovaných 
skutočností NATO, kým je rekonštruovateľný, nemala prístup neoprávnená osoba.  

(iii) akákoľvek odchýlka od požiadaviek opísaných v bodoch (i) a (ii) musí byť posúdená  
od prípadu k prípadu na základe vyhodnotenia bezpečnostného rizika a schválená 
príslušným NSA/DSA alebo inou kompetentnou bezpečnostnou autoritou. 

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. na účely tohto zákona je utajovanou skutočnosťou 
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. h) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je cudzou mocou cudzí 
štát, orgány cudzieho štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riadenie alebo 
vykonávanie svojej moci a činnosti; cudzou mocou sú aj nadštátne organizácie, medzinárodné 
organizácie a združenia štátov. 

Podľa § 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je certifikáciou činnosť, 
ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, 
mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý 
chrániť utajované skutočnosti. 

Podľa § 2 písm. t) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je mechanickým zábranným 
prostriedkom zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu nepovolaným osobám. 

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je technickým 
zabezpečovacím prostriedkom zariadenie alebo systém informujúci o stave a narušení objektu 
alebo chráneného priestoru. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená  
pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, 
v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
 a na priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z administratívna bezpečnosť je systém opatrení, 
ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, 
ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo pri inej manipulácii. 



Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť  
je systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami  
a pred neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch. 

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 § 53 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov  
sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími 
prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opatreniami a ich vzájomnou kombináciou 
v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných 
opatrení na ochranu objektov a chránených priestorov určí vedúci na základe vyhodnotenia rizík 
možného ohrozenia. 

Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov  
sa zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti, ktorú schvaľuje vedúci. 

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky na ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia 
Dôverné a vyšším certifikuje úrad. 

Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajované skutočnosti chránené cudzou mocou 
postúpené Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy 
prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika 
účastníckym štátom. 

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti 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 § 1 ods. 3 vyhlášky č. 48/2019 Z. z., ak právne záväzný akt Európskej únie, 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, rozhodnutie medzinárodnej 
organizácie alebo nadnárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, obsahuje 
ustanovenia, ktorých cieľom je vyššia úroveň ochrany utajovaných skutočností, ako ustanovuje 
táto vyhláška, platia pri ochrane utajovaných skutočností poskytnutých a prijatých v rámci 
medzinárodnej spolupráce tieto ustanovenia právne záväzného aktu Európskej únie, 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, rozhodnutia medzinárodnej 
organizácie alebo nadnárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, a ktorých 
zoznam je uverejnený na webovom sídle úradu. 

Podľa § 35 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. zahraničná utajovaná skutočnosť, ktorá nie je ďalej 
potrebná pre činnosť adresáta, sa môže zničiť; lehotu, počas ktorej je potrebná pre činnosť 
adresáta, určí oprávnená osoba, ktorej je pridelená na vybavenie. Zničenie sa vykoná v systéme 
registrov pri dodržaní podmienok podľa § 23 ods. 4 až 11 spôsobom ustanoveným podľa štvrtej 
hlavy a piatej hlavy druhej časti zákona. Zničenie zahraničnej utajovanej skutočnosti sa vyznačí 
v protokole podľa § 33 ods. 5. 

Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej aj ako 
„bezpečnostný štandard“) a podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov upravuje 



vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti 
a objektovej bezpečnosti ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň 
ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami. 

Podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. na zabezpečenie ochrany chránených priestorov 
určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej 
republike cudzou mocou sa vzťahujú aj pravidlá určené cudzou mocou na základe 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. technickými zabezpečovacími 
prostriedkami sú zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií. 

Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť stupňa utajenia Dôverné 
a vyššieho sa ničí použitím certifikovaného zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií 
príslušnej kategórie. O inom spôsobe ničenia utajovanej skutočnosti (spaľovanie, drvenie, 
mletie) rozhodne vedúci. Ničenie sa vykonáva za dodržania podmienok ustanovených 
v osobitnom predpise a utajovaná skutočnosť sa zničí tak, aby nedošlo k oboznámeniu sa s jej 
obsahom. 

Bod 8 bezpečnostného štandardu, zaraďuje zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií 
podľa úrovne spĺňajúcich požiadaviek stupňa bezpečnosti podľa normy do typu 1 až typu 4. 

Podľa bodu 8 bezpečnostného štandardu na ničenie nosičov utajovaných informácií 
všetkých stupňov utajenia postúpených Slovenskej republike cudzou mocou možno použiť 
zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií typu 3 (t. j. zariadenie fyzického ničenia nosičov 
informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 4 podľa normy) a typu 4 (t. j. zariadenie 
fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 5 podľa normy). 

Podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu  
č.337/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných 
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 337/2004 Z. z.“).  

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. mechanický zábranný prostriedok a technický 
zabezpečovací prostriedok sa podľa požiadaviek ustanovených v bezpečnostnom štandarde 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostný štandard“) určujú ako 
mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok určený na ochranu 
utajovaných skutočností stupňa  

a) Prísne tajné, skrátene „PT“, 
b) Tajné, skrátene „T“,  
c) Dôverné, skrátene „D“,  
d) Vyhradené, skrátene „V“. 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky určené na ochranu utajovaných skutočností stupňa „V“  
sa necertifikujú. Ich technická špecifikácia sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej  
a objektovej bezpečnosti. 

Technická norma STN 36 9510-1 Kancelárske stroje; Deštrukcia nosičov informácií; Časť 1: 
Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia a inštaláciu (ďalej len „norma“) definuje pojmy 
a uvádza minimálne požiadavky na stroje a zariadenia vzhľadom na deštrukciu nosičov 
informácií. Ďalej uvádza použitie týchto strojov a zariadení podľa pokynov spočívajúcich v tom, 



že nosiče informácií, ktoré obsahujú ochraňované informácie sa musia zničiť tak, že opätovná 
reprodukcia na nich uvedených informácií je nemožná alebo veľmi obťažná. 

 Podľa normy: 

- bodu 5.3.4. pre stupeň bezpečnosti 4 je stanovená povrchová plocha častí materiálu  
pre papier, film z polyesteru s informáciami zaznamenanými v originálnej veľkosti, kov, 
napr. tlačová forma, plast, spravidla vrstvené materiály, napr. identifikačné karty  
vo veľkosti ≤ 30 mm2 a film z polyesteru s informáciami zaznamenanými v zmenšenej 
veľkosti, napr. mikrofilm, čipová karta vo veľkosti ≤ 0,5 mm2, 

- bodu 5.3.5. pre stupeň bezpečnosti 5 je stanovená povrchová plocha častí materiálu  
pre papier, film z polyesteru s informáciami zaznamenanými v originálnej veľkosti 
a kovu, napr. tlačová forma vo veľkosti ≤ 10 mm2. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Stanovisko úradu vychádza z metodických usmernení č. 00651/2020/ORD-005 z 15.01.2020 
a č. 00201/2021/SRD/OKD-010 z 22.03.2021, ktorých ste boli adresátom a z uvedeného dôvodu 
toto stanovisko len dopĺňa predmetné usmernenia. 

1. Požiadavka na zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (najmä určených na 
ničenie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike NATO/inou cudzou mocou) 

Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov a normy možno konštatovať, 
že na ničenie nosičov utajovaných informácií postúpených SR cudzou mocou možno využiť 
zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 4 a 5 
podľa normy s prihliadnutím na uplatnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov cudzej moci 
(pokiaľ sú prísnejšie) v zmysle ustanovenia § 1 ods. 3 vyhlášky č. 48/2009 Z. z.  

V prípade požiadaviek na skartovacie stroje pre ničenie utajovaných skutočností NATO tieto 
podmienky upravuje smernica v bode 72 písm. a) odseku (i) so zameraním sa na veľkosť plochy 
skartovanej časti. Táto plocha nesmie byť väčšia ako: 

- 5 mm2 pre ničenie utajovaných skutočností NATO stupňa utajenia NATO SECRET 
a COSMIC TOP SECRET a  

- 10 mm2 pre ničenie utajovaných skutočností NATO stupňa utajenia NATO RESTRICTED 
a NATO CONFIDENTIAL. 

V tomto prípade je ničenie utajovaných skutočností NATO stupňa utajenia NATO SECRET 
a COSMIC TOP SECRET skartovacími strojmi prísnejšie ako upravuje bod 8 bezpečnostného 
štandardu. Smernica v bode 72 však umožňuje aj iný spôsob ničenia utajovaných skutočností 
NATO (drvenie, spaľovanie), čo je v súlade s § 7 ods. 3 druhou vetou vyhlášky č. 336/2004 Z. z. 

2. Spôsob označenia dotknutých mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov (najmä bezpečnostných úschovných objektov a zariadení 
fyzického ničenia nosičov informácií určených na ochranu utajovaných skutočností 
postúpených Slovenskej republike NATO/inou cudzou mocou) 

Požiadavka označovať tieto prostriedky z pohľadu NATO a EÚ vyplynula z uskutočnených 
hodnotiacich inšpekcií NATO a EÚ v podmienkach SR v rokoch 2019 a 2020. Počas týchto 
inšpekcií sme boli zástupcami NATO a EÚ informovaní, že: 

- tieto požiadavky na značenie týchto prostriedkov nie sú v predpisoch NATO a EÚ nikde 
zhmotnené, ide len o „osvedčené postupy“, 

- prostriedky sa označujú najvyšším stupňom utajenia utajovaných skutočností, na 
ktorých ochranu sú tieto prostriedky určené. Označenie má korešpondovať s presným 
názvom (napr. v podmienkach NATO nielen „CONFIDENTIAL“, ale „NATO 



CONFIDENTIAL“ a pri utajovaných skutočnostiach EÚ ich označenie vo francúzskom 
a anglickom jazyku, napr. RESTREINT UE/EU RESTRICTED). 

S požiadavkou inej cudzej moci týkajúcou sa označovania prostriedkov sme sa zatiaľ 
nestretli. 

 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad medzinárodných zmlúv, zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny 
akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

 


