
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, 

chceli by sme Vás požiadať o metodické usmernenie, ako postupovať v súlade s platnou 
legislatívou v nasledujúcom príklade: 

Naša spoločnosť je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ktoré nás 
oprávňuje na vytváranie utajovanej skutočnosti na technickom prostriedku. Chceli by sme zakúpiť 
ďalší technický prostriedok, certifikovaný v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z., od inej súkromnej 
spoločnosti.  

Tento technický prostriedok je certifikovaný na stupeň utajenia „Vyhradené“ do roku 2025.  

V certifikáte tohto technického prostriedku je ako držiteľ certifikátu uvedená spoločnosť, 
od ktorej tento technický prostriedok plánujeme zakúpiť.  

V súvislosti s uvedeným Vás žiadame o metodické usmernenie: 

1. Je možné takýto certifikovaný technický prostriedok použiť na vytváranie utajovaných 

skutočností príslušného stupňa utajenia aj inou spoločnosťou (s platným potvrdením 

o priemyselnej bezpečnosti), ako je uvedená v certifikáte, za predpokladu splnenia 

nasledujúcich požiadaviek platnej legislatívy: 

a) technický prostriedok je certifikovaný, 

b) prevádzkové podmienky technického prostriedku sú v súlade so schváleným 

bezpečnostným projektom a s podmienkami práce certifikovaného prostriedku? 

V prípade, že je možné takýto technický prostriedok používať na vytváranie utajovaných 
skutočností príslušného stupňa utajenia 

1. Je postačujúce, ak sa všetky zmeny (názov spoločnosti, adresa chráneného priestoru) vyznačia 

v tabuľke zmien technického prostriedku a informuje sa NBÚ, alebo je potrebné prepracovať 

bezpečnostný projekt na technický prostriedok a tento zaslať na NBÚ na opätovné schválenie? 

2. Vyplýva zo zákona povinnosť opätovne požiadať o certifikáciu technického prostriedku pri 

zmene majiteľa technického prostriedku s platným certifikátom, alebo má NBÚ určený iný 

proces ako postupovať v uvedenom prípade?“ 

 
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 § 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 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 § 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 § 56 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. certifikáciu technických prostriedkov vykonáva úrad 
alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu 
technických prostriedkov; to sa nevzťahuje na technické prostriedky používané v pôsobnosti 
Policajného zboru v súvislosti s plnením úloh operatívno-pátracej činnosti kriminálneho 
spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vykonáva 
certifikáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Vojenské 
spravodajstvo. 

Podľa § 56 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podmienkou certifikácie technického prostriedku 
je posúdenie bezpečnostného projektu technického prostriedku. 

Podľa § 58 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostný projekt na technické prostriedky 
obsahuje 
a) bezpečnostný zámer, 

b) opis technických prostriedkov, 

c) analýzu ochrany utajovaných skutočností z hľadiska straty, narušenia utajenia, dostupnosti, 

integrity a autentickosti utajovaných skutočností, klasifikovanie hlavných hrozieb pre 

utajované skutočnosti, možné protiopatrenia na jednotlivé hrozby z hľadiska prevencie, 

detekcie a eliminácie, 

d) použitie bezpečnostných štandardov a určenie iných použitých metód a prostriedkov ochrany 

utajovaných skutočností, 

e) špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na ochranu a ich účinnosť, 

f) špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami na ochranu, 

g) smernicu pre havarijné plánovanie a obnovu činnosti technického prostriedku alebo systému. 

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. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa zabezpečujú 
podľa osobitných predpisov tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo stupňu utajenia, pre ktorý 
je technický prostriedok schválený do prevádzky. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. za bezpečnosť technických prostriedkov 
podľa odseku 1, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami, zodpovedá vedúci.  

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 § 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 § 3 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci môže schváliť technický prostriedok 
do prevádzky, ak 
a) technický prostriedok je certifikovaný, 

b) prevádzkové podmienky technických prostriedkov sú v súlade so schváleným bezpečnostným 

projektom a s podmienkami práce certifikovaného prostriedku. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci pred uvedením technického prostriedku 
do prevádzky zabezpečí spracovanie 
a) protokolu o schválení technického prostriedku do prevádzky, v ktorom určí obdobie povolenej 

prevádzky, podmienky a spôsob jeho používania, 

b) smernice o používaní technického prostriedku. 

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernicu vypracúva žiadateľ osobitne 
pre bezpečnostného správcu, správcu informačného systému a pre jednotlivých používateľov, 
prípadne skupiny používateľov. 

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 § 7 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. žiadosť o vykonanie certifikácie typu predkladá 
úradu alebo autorizovanej osobe písomne vedúci podľa prílohy č. 1. 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. certifikáciou jednotlivého technického prostriedku 
sa overuje a osvedčuje zhoda jeho vlastností s požiadavkami bezpečnosti podľa § 2 a 5, ak úrad 
nevydal certifikát typu.  

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. na certifikáciu jednotlivého technického 
prostriedku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7. 
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Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. bezpečnostný projekt na technický prostriedok 
obsahuje 
a) základné údaje 

1. názov, druh, identifikáciu alebo špecifikáciu technického prostriedku, 
2. stupeň utajenia spracúvaných utajovaných skutočností, 
3. názov, adresu a IČO organizácie, 
4. meno spracovateľa (autora alebo kolektívu autorov), 
5. odtlačok pečiatky organizácie, dátum schválenia a podpis schvaľovateľa, 

b) bezpečnostný zámer 
1. požiadavky na bezpečnosť technického prostriedku pre žiadaný stupeň utajenia, 

2. posúdenie súčasného stavu, špecifikáciu problémov a nedostatkov bezpečnosti 

technického prostriedku, 

3. vymedzenie kľúčových problémových miest, 

c) opis technického prostriedku 
1. špecifikáciu prostredia, v ktorom je umiestnený technický prostriedok, 
2. špecifikáciu informačného prostredia (hardware, software), 
3. podmienky prevádzky technického prostriedku, 

d) analýzu ochrany utajovaných skutočností 
1. klasifikovanie hlavných hrozieb pre utajované skutočnosti, 
2. klasifikovanie možných protiopatrení na jednotlivé hrozby, 

e) špecifikáciu použitých bezpečnostných štandardov a určenie iných použitých metód 
a prostriedkov ochrany utajovaných skutočností, ktoré riešia problematiku zabezpečenia 
technického prostriedku pred stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti utajovaných 
skutočností, 

f) špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na ochranu, ktorá obsahuje konkrétne 
hrozby, ktoré na aktíva reálne pôsobia, a realizované protiopatrenia, 

g) špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami na ochranu, ktorá obsahuje konkrétne 
hrozby, ktoré na aktíva reálne pôsobia a na ktoré nie sú primerané realizované protiopatrenia, 

h) smernicu na havarijné plánovanie a obnovu činností technického prostriedku alebo systému, 
ktorá obsahuje 
1. organizačné opatrenia pri mimoriadnych udalostiach, 
2. spôsob kontroly týchto organizačných opatrení. 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. kontrola a aktualizácia bezpečnostného projektu 
sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho obsah, a to formou dodatku. 
Bezpečnostný projekt a dodatok k nemu podliehajú schvaľovaciemu konaniu úradu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Certifikáciou jednotlivého technického prostriedku sa overuje a osvedčuje zhoda jeho 
vlastností s požiadavkami bezpečnosti podľa § 2 a 5 vyhlášky č. 339/2004 Z. z., ak úrad nevydal 
certifikát typu. V oboch prípadoch certifikácie technického prostriedku sa posudzuje ten istý 
rozsah požiadaviek bezpečnosti, rozdiel je iba v množstve zariadení alebo systémov, ktoré sa 
v rámci certifikácie posudzujú a pre ktoré je následne vydaný certifikát technického prostriedku 
(certifikát technického prostriedku alebo certifikát typu technického prostriedku). 

Z pohľadu ochrany utajovaných skutočností je podstatné, aby boli dodržané ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany utajovaných skutočností. Technické 
prostriedky možno používať iba tak, aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností a možno 
ich používať iba v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, 
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ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku. V certifikáte technického prostriedku sa 
ako jedna z podmienok používania technického prostriedku uvádza jeho používanie iba v súlade 
s konkrétnym bezpečnostným projektom na technický prostriedok (uvádza sa tam číslo 
bezpečnostného projektu na technický prostriedok, prípadne iné identifikačné údaje 
bezpečnostného projektu na technický prostriedok). 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade kúpy certifikovaného jednotlivého technického 
prostriedku (§ 8 vyhlášky č. 339/2004 Z. z.) od inej súkromnej spoločnosti, je možné ho používať, 
ale môže byť používaný iba v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického 
prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku. Môže byť teda používaný iba 
v súlade s bezpečnostným projektom na technický prostriedok, ktorý by mal byť v súlade 
s reálnym stavom. Bezpečnostný projekt na technický prostriedok je možné meniť alebo dopĺňať 
(aktualizovať) iba formou dodatku. Dodatok k bezpečnostnému projektu na technický prostriedok 
podlieha schvaľovaciemu konaniu úradu. 

Okrem toho je povinnosťou predávajúcej strany odstrániť bezpečným spôsobom 
z pamäťového média v technickom prostriedku všetky utajované skutočnosti (ak sa tam 
nachádzali). Na tento účel odporúčame použiť softvér, ktorý umožňuje mazanie Gutmannovou 
metódou (existuje niekoľko voľne šíriteľných softvérov ako napríklad CCleaner, Eraser). V prípade 
mazania Gutmannovou metódou ide o algoritmus pre bezpečné mazanie, ktorý prebieha zápisom 
série 35 prepisov cieľového miesta na disku alebo celého disku. 

Vo vzťahu k údaju na certifikáte technického prostriedku, ktorým je držiteľ technického 
prostriedku, odporúčame v súvislosti s kúpou, resp. s predajom uskutočniť tento úkon 
preukázateľným spôsobom (napr. kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov), aby kupujúci podnikateľ vedel preukázať, že je legálnym vlastníkom 
konkrétneho certifikovaného technického prostriedku, pretože pri aktualizácii bezpečnostného 
projektu na technický prostriedok formou dodatku bude potrebné túto skutočnosť vedieť 
preukázať. 


