
  

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, prosím vás o zodpovedanie otázky:  

Ideme prvýkrát schváliť do prevádzky taký technický prostriedok, do ktorého je zaintegrovaný 
aj prostriedok šifrovej ochrany informácií (ten zabezpečuje prenos informácií medzi serverovou 
časťou TP a vzdialenými pracovnými stanicami). 

Konkrétne ide o technický prostriedok a v ňom je zaintegrovaný PŠOI. 

 Niet pochýb, že máme TP schváliť do prevádzky v zmysle § 3 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. o 
bezpečnosti technických prostriedkov. 

Naša otázka:  Je potrebné v zmysle § 3 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. o šifrovej ochrane informácií 
schváliť do prevádzky osobitne aj PŠOI? 

 
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 § 66 ods. 3 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci ústredného orgánu štátnej správy 
schvaľuje do prevádzky certifikované systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií. 

Podrobnosti o šifrovej ochrane informácií ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení 
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška  
č. 340/2004 Z. z.“) 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. prostriedky možno schvaľovať do prevádzky len na 
základe certifikátu vydaného úradom alebo vedúcim; schvaľovať prostriedky do prevádzky vedúci 
môže aj na základe certifikátov prevzatých z iných ústredných orgánov štátnej správy. O 
prevzatých certifikátoch rezortné šifrové orgány informujú úrad. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. prostriedok do prevádzky schvaľuje vedúci na 
základe písomného návrhu rezortného šifrového orgánu. Vzor rozhodnutia o schválení 
prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky zverejní úrad na svojom webovom sídle. 

Podľa § 3 ods. 4 písm. i) vyhlášky č. 340/2004 Z. z. návrh na schválenie prostriedku do 
prevádzky podľa odseku 3 obsahuje identifikačné údaje certifikátu technického prostriedku a 
dokumentu schvaľujúceho prevádzku technického prostriedku, ak schvaľovaný prostriedok nie je 
samostatný, ale tvorí súčasť technického prostriedku. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie citovaných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov možno 
v kontexte Vašej otázky uviesť, že v prípade, ak je súčasťou certifikovaného technického 
prostriedku aj prostriedok šifrovej ochrany informácií, nepostačuje schváliť do prevádzky len 
certifikovaný technický prostriedok, ale je potrebné schváliť do prevádzky aj samotný prostriedok 
šifrovej ochrany informácií, pretože v prípade, ak je schvaľovaný prostriedok šifrovej ochrany 
informácií súčasťou technického prostriedku,  v schválení prostriedku šifrovej ochrany informácií 
sa uvedú aj identifikačné údaje certifikátu technického prostriedku a dokumentu schvaľujúceho 
prevádzku technického prostriedku.  

Vzor rozhodnutia o schválení prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky je 
zverejnený na webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

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

https://www.nbu.gov.sk/sifrova-ochrana-informacii/certifikacia-prostriedkov/index.html

