
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Môže zamestnanec s určením na oboznamovanie sa s US stupňa utajenia „Vyhradené“ 
spracovávať US stupňa utajenia „Vyhradené“ na TP schválenom do prevádzky na stupeň utajenia 
„Dôverné“? Ak nie, prečo? (Prosím zdôvodnenie na základe ustanovení zákona 215/2004 
a príslušných vykonávacích vyhlášok).  

Zamestnanec sa nebude oboznamovať s US vyššieho stupňa než „Vyhradené“.“ 
 
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 ustanovených povinností 
upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Podľa § 2 písm. f) zákona oprávnenou osobou 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 § 31 ods. 1 zákona určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami 
určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba 
oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. Súčasťou určenia je aj 
oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov za 
ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká 
podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

Podľa § 55 ods. 1 zákona technické prostriedky možno používať iba tak, aby sa zabezpečila 
ochrana utajovaných skutočností. 

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

Bezpečnosť technických prostriedkov, ktorým je systém opatrení na zabezpečenie ochrany 
utajovaných skutočností vytváraných, spracúvaných, prenášaných alebo ukladaných na technických 
prostriedkoch 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. 4 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. technické prostriedky určené na vytváranie, 
spracúvanie, prenos, ukladanie, ochranu a archivovanie utajovaných skutočností stupňov utajenia 
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné musia zabezpečovať najmenej tieto bezpečnostné funkcie: 
a)  jednoznačnú identifikáciu a autentizáciu používateľa, ktoré predchádzajú všetkým ďalším 

aktivitám používateľa pri práci s utajovanými skutočnosťami na technickom prostriedku, 
b)  voliteľné riadenie prístupu k objektom (súbor, adresár, periférne zariadenie, služba a pod.) na 

základe rozlišovania a správy prístupových práv používateľa, jeho identity alebo členstva 
v skupine používateľov, 

c)  nepretržité vedenie kontrolného záznamu technických prostriedkov o svojej činnosti 
s možnosťou sledovania, spätného preskúmavania technického prostriedku, ako aj stanovenia 
zodpovednosti konkrétneho používateľa za ním vykonané činnosti; záznam pravidelne 
kontroluje osoba poverená vykonávaním správy bezpečnosti informačných systémov (ďalej len 
„bezpečnostný správca“) v intervaloch uvedených v smernici o používaní technického 
prostriedku podľa § 4, 

d)  odstránenie utajovaných skutočností, ktoré nie sú potrebné na ďalšie spracovanie, archiváciu 
alebo manipuláciu (operačná pamäť, dočasné súbory a pracovné súbory) z pamäťových prvkov 



po skončení práce na technickom prostriedku tak, aby sa znemožnilo zistenie ich 
predchádzajúceho obsahu alebo aby to bolo veľmi ťažké aj pri použití špeciálnych 
laboratórnych prostriedkov a metód; také odstránenie treba vykonať vždy pred pridelením 
týchto prostriedkov inému subjektu, 

e)  ochranu dát počas prenosu v nechránených sieťach zabezpečiť tak, aby utajovaná skutočnosť 
v procese prenosu medzi zdrojom a cieľom bola chránená podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci zabezpečí pred uvedením technického 
prostriedku do prevádzky 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. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica obsahuje zoznam osôb 
oprávnených používať technické a systémové prostriedky zostavený tak, aby bolo jednoznačne 
zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom technickom prostriedku alebo na ktorých technických 
prostriedkoch pracovať, rozsah oprávnení, spôsob identifikácie a autentizácie konkrétnej osoby 
podľa § 5 pre každý priradený technický prostriedok, rozsah a spôsob používania systémových 
prostriedkov, služieb a aplikačného programového vybavenia; zoznamy osôb a rozsahy oprávnení 
môžu byť uvedené v samostatnej prílohe k smernici. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe ustanovení citovaných v časti „Aplikované právne predpisy“ uvádzame, že 
oprávnená osoba môže na technickom prostriedku spracovávať len utajované skutočnosti stupňa 
utajenia, na oboznamovanie sa s ktorými je oprávnená a len v určenom rozsahu.  

Ak je technický prostriedok certifikovaný a schválený do prevádzky na vyšší stupeň utajenia, 
než na aké má oprávnená osoba pridelený prístup a zároveň 

1. tento technický prostriedok nepoužívajú iné oprávnené osoby alebo oprávnené osoby s iným 
určením navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (či už z hľadiska 
stupňa utajenia alebo rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa osoba bude 
oboznamovať), je možné takejto osobe udeliť prístup k tomuto technickému prostriedku bez 
potreby vykonania ďalších opatrení, alebo 

2. tento technický prostriedok používajú aj iné oprávnené osoby s iným určením stupňa utajenia 
alebo s iným určením navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (či už 
z hľadiska stupňa utajenia alebo rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa osoba bude 
oboznamovať), je v takomto prípade potrebné zabezpečiť, aby sa takáto osoba nemohla 
oboznámiť s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. V prípade 
používateľov operačného systému Windows nie je postačujúce využitie jeho softvérových 
prostriedkov (riadenie prístupov užívateľov k jednotlivým priečinkom alebo k logickým diskom) 
a uvedené je možné realizovať (nielen v tomto prípade) napríklad nahradením interného 
pevného disku technického prostriedku externými diskami, pričom bezpečnostný správca 
zabezpečí, aby bol používateľovi, resp. používateľom s rovnakým určením stupňa utajenia 
a s rovnakým určením nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností vydaný iba príslušný 
externý disk (tzn. disk určený pre rovnaký stupeň utajenia a pre rovnaké určenie nevyhnutného 
rozsahu utajovaných skutočností). Každý takýto externý disk má mať nainštalovaný operačný 
systém nastavený v zmysle bezpečnostných opatrení a vymedzený priestor pre dáta.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


