
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...na základe zaslaných pripomienok ......... k našej žiadosti o certifikáciu technického 
prostriedku si dovoľujem Vás požiadať o odborné vysvetlenie obsahu pripomienok ..... 

........ uvádzate, že “Bezpečnostný  správca  (ďalej  iba  „BS“) a správca informačného 
systému(ďalej iba „SIS“) musia mať v súlade s požiadavkami politiky NATO   o   stupeň    vyššiu   
 previerku    ako    je    najvyšší    stupeň    utajenia    spracúvaný na certifikovanom technického 
prostriedku (ďalej iba „TP“)”.  

Toto isté tvrdenie je uvedené aj v súvislosti s EÚ. 
Na základe vyššie uvedených skutočnosti si dovoľujem obrátiť  sa na Vás s požiadavkou o 

vysvetlenie, aké dokumenty prosím presne vyžadujú tento postup a akou cestou sa ku nim 
môžeme dostať? Podľa našich vedomostí naša legislatíva nerieši túto požiadavku a ani v bežne 
prístupných bezpečnostných dokumentoch NATO a EÚ sme doteraz nenašli podobné znenie a 
postupy. ............  

Naša spoločnosť má oprávnenie na stupeň .........., vedúci má tento stupeň previerky, určení 
zamestnanci taktiež, prepáčte, nepríde nám logické mať o stupeň vyššiu previerku ako má 
oprávnenie maximálne riešiť podnikateľ. Pochopiteľne si v každom prípade pripúšťame aj 
možnosť našej nesprávnej informovanosti, momentálne si však nevieme vysvetliť, čo sme 
zanedbali a aký dokument sme nepreštudovali v danom procese.........“. 

 
 
 
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.“). 

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 § 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. 

INFOSEC Technical Implementation Directive for Computer and Local Area Network (LAN) 
AC/322-D/0048-REV2, 14 November 2011 (NATO RESTRICTED). 

INFOSEC Policy on Computers and Local Area Networks (LAN) TECH-P-02-01, 4 August 2006.   
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu otázku týkajúcu sa identifikácie dokumentov NATO a EÚ, ktoré 
ustanovujú, že bezpečnostný  správca a správca informačného systému musí mať o stupeň    
vyššiu previerku ako je najvyšší stupeň utajenia spracúvaný na certifikovanom technickom  
prostriedku uvádzame, že požiadavky na stupeň bezpečnostnej previerky bezpečnostného 



správcu a správcu informačného systému (administrátor) sú ustanovené v nasledujúcich 
dokumentoch:  

 INFOSEC Technical Implementation Directive for Computer and Local Area Network (LAN) 
AC/322-D/0048-REV2, 14 November 2011 (NATO RESTRICTED), 

 INFOSEC Policy on Computers and Local Area Networks (LAN) TECH-P-02-01, 4 August 
2006.  

Vzhľadom na skutočnosť, že jeden z dokumentov je utajovanou skutočnosťou, je možné do 
neho nahliadnuť na úrade, samozrejme za dodržania všetkých opatrení, ktoré pri oboznámení sa 
s utajovanou skutočnosťou ustanovuje zákon č. 215/2004 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  

 


