
I.          PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Obraciam sa na Vás s prosbou odborného objasnenia pojmov bezpečnostný správca 
a bezpečnostný zamestnanec. Ja ako bezpečnostný správca vychádzam z vyhlášky 
339/2004 Z. z., kde je presne definovaná úloha BS a aj SIS. Pýtam sa Vás preto, lebo ma chcú 
poveriť aj plnením úloh bezpečnostného zamestnanca, pričom tieto úlohy v zmysle Operatívnych 
pokynov pre okresné úrady má plniť iný odbor  a to odbor krízového riadenia. Preto Vás žiadam 
o odborné vysvetlenie.“   

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (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 § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. môže vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich 

z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo 
písomne poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto 
úloh v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej 
štruktúry vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky 
bezpečnostného zamestnanca. 

 
Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov upravuje vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len 
„vyhláška č. č. 339/2004 Z. z.“). 

 
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. 4 písm. c) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. záznam technických prostriedkov  

o svojej činnosti s možnosťou sledovania, spätného preskúmavania technického prostriedku, 
ako aj stanovenia zodpovednosti konkrétneho používateľa za ním vykonané činnosti pravidelne 
kontroluje osoba poverená vykonávaním správy bezpečnosti informačných systémov (ďalej len 
„bezpečnostný správca“) v intervaloch uvedených v smernici o používaní technického 
prostriedku. 

 
Podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci pred uvedením technického 

prostriedku do prevádzky zabezpečí spracovanie smernice o používaní technického prostriedku. 
 
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) a d) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. smernica o používaní technického 

prostriedku obsahuje určenie bezpečnostného správcu, ktorý zodpovedá za správu 
bezpečnostných funkcií a určenie správcu informačného systému, ktorý zodpovedá za výkon 
kontroly dodržiavania bezpečnostných zásad z hľadiska funkčnosti systému.  



 
Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prevádzkovateľ informačného systému 

zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného systému a bezpečnostného 
správcu a zodpovedá za bezpečnosť jeho prevádzky v súlade s bezpečnostným projektom a so 
smernicami. 

 
Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. úloha bezpečnostného správcu obsahuje 

výkon správy bezpečnosti informačného systému, ktorý zahŕňa najmä prideľovanie prístupových 
práv, správu autentizačných funkcií a autorizačných funkcií, vyhodnocovanie kontrolných 
záznamov o činnosti informačného systému, vypracúvanie správ o neoprávnených 
manipuláciách informačného systému a úlohy vyplývajúce zo smernice o používaní technického 
prostriedku. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzame, že vymedzenie rozsahu úloh, ktoré má 

bezpečnostný zamestnanec vykonávať, je plne v pôsobnosti vedúceho. Vedúci písomne 
poveruje bezpečnostného zamestnanca vykonávaním úloh vyplývajúcich zo zákona 
č. 215/2004 Z . z. a z predpisov vydaných na jeho vykonanie  v rozsahu, ktorý vymedzí. 

 
Jednou z úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností je aj zabezpečenie bezpečnosti 

technických prostriedkov, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami. Za bezpečnosť 
technických prostriedkov, ktoré pracujú s utajovanými skutočnosťami, zodpovedá vedúci. 
Zabezpečenie bezpečnosti technických prostriedkov sa realizuje prostredníctvom 
bezpečnostného správcu a správcu informačného systému. 

 
S prihliadnutím na dikciu ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je zrejmé, že 

bezpečnostný správca a správca informačného systému sú bezpečnostnými zamestnancami 
poverenými vykonávaním úloh na úseku bezpečnosti technických prostriedkov, pričom rozsah 
ich úloh je vymedzený jednak vyhláškou č. 339/2004 Z. z. ako aj smernicou o používaní 
technického prostriedku, ktorej vypracovanie je povinný vedúci zabezpečiť. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad citovaného zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
 

S pozdravom  
  
  
  

 


