
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Všeobecne môžeme konštatovať, že žiadny zákon neprikazuje podnikateľom používať 
v obchodnom a úradnom styku pečiatku, čo v praxi vedie k tomu, že niektoré podnikateľské 
subjekty naozaj pečiatku v obchodnom a úradnom styku nepoužívajú. Samotný zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov iba 
v § 59, ods. 6, písm. b) upresňuje, na akých dokumentoch je potrebné pečiatku evidovanú úradom 
používať. V Celom § 58, Bezpečnostný projekt na technické prostriedky sa používanie pečiatky 
nespomína a ani nevyžaduje. Na rozdiel od zákona č. 215/2004 Z. z. sa už vo vyhláške NBÚ č. 
339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov v § 11 ods. 1, písm. a) bod 5, odtlačok 
pečiatky organizácie vyžaduje. Rovnako aj v prílohe č. 1 k vyhláške č. 339/2004 Z. z. Žiadosť 
o vykonanie certifikácie sa (podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa) vyžaduje. 

Je žiadosť o vykonanie certifikácie technického prostriedku platná a úrad sa ňou bude 
zaoberať aj v prípade, že je opatrená iba podpisom žiadateľa, v prípade podnikateľských 
subjektov sa jedná o konateľa, bez odtlačku pečiatky a je bezpečnostný projekt na technický 
prostriedok platný aj vtedy, keď obsahuje len dátum schválenia a podpis schvaľovateľa?“ 

 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 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 podmienkou certifikácie technického prostriedku je posúdenie 
bezpečnostného projektu technického prostriedku. 

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“). 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky žiadosť o vykonanie certifikácie typu predkladá úradu alebo 
autorizovanej osobe písomne vedúci podľa prílohy č. 1. 

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky na certifikáciu jednotlivého technického prostriedku sa 
primerane vzťahujú ustanovenia § 7. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 5. vyhlášky bezpečnostný projekt na technický prostriedok 
obsahuje odtlačok pečiatky organizácie, dátum schválenia a podpis schvaľovateľa. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Certifikáciu technických prostriedkov vykonáva úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, 
alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu technických prostriedkov na základe žiadosti 
vedúceho, ktorý ju predkladá písomne podľa prílohy č. 1 vyhlášky. Jednou z podmienok 
certifikácie technických prostriedkov je posúdenie bezpečnostného projektu na technický 
prostriedok. 



Náležitosťou žiadosti o vykonanie certifikácie typu/jednotlivého technického prostriedku 
pre stupeň utajenia (ďalej len „žiadosť“) podľa prílohy č. 1 vyhlášky je okrem iných náležitostí aj 
podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa.  

Bezpečnostný projekt na technické prostriedky predkladá žiadateľ k žiadosti ako prílohu. 
Obsahové náležitosti bezpečnostného projektu na technické prostriedky ustanovuje zákon v § 
58 ods. 2 zákona. Podrobnosti o spracúvaní bezpečnostného projektu na technické prostriedky 
ustanovuje aj vyhláška v § 11 ods. 1, pričom jednou z náležitostí je okrem dátumu schválenia 
a podpisu schvaľovateľa aj odtlačok pečiatky organizácie.  

Všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška) teda ustanovuje formu žiadosti, v obsahu 
ktorej taxatívne ustanovuje obsahové a formálne náležitosti (odtlačok pečiatky). Pri úradnej 
komunikácii odporúčame preto postupovať v intenciách tohto právneho predpisu a predmetné 
podania (žiadosť, bezpečnostný projekt) opatriť aj odtlačkom pečiatky.  

 
IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona a vyhlášky, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

 


