
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň Chcel by som požiadať o metodické usmernenie z oblasti zabezpečenia ochrany 
US technickými prostriedkami: 

1) Je možné technický prostriedok určený na vytváranie US SR + cudzej moci (EU, NATO) pre 
stupeň utajenia Dôverne spĺňajúci požiadavky TEMPEST LEVEL A používať ako evidovaný  hmotný 
nosič utajovaných skutočnosti? T. z. - je možne prenášať takýto technicky prostriedok (notebook) 
z jedného chráneného priestoru podnikateľa do druhého chráneného priestoru napr. štátneho 
orgánu alebo iného podnikateľa, ak takýto chránený priestor spĺňa minimálne rovnaké požiadavky 
podľa bezpečnostného štandardu (a vyššie) ako chránený priestor podnikateľa? 

2) Ak má podnikateľ dva chránené priestory rovnakej triedy a kategórie  a v obidvoch 
chránených priestoroch je umiestnený TP (jeden TP v jednom CHP a druhý TP v druhom TP), je 
možné v prípade zrušenia jedného chráneného priestoru používať TP z tohoto chráneného 
priestoru v zostávajúcom chránenom priestore?“  

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 písm. i) zákona 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.“) 
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 § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
ktorú schvaľuje vedúci. 

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. 

Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov a ich certifikácii 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. 11 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. prenosné technické prostriedky (notebook, 
laptop), mobilné technické prostriedky a technické prostriedky umiestnené mimo chráneného 
priestoru majú charakter nosiča informácií. Utajované skutočnosti sa chránia podľa osobitných 
predpisov, prípadne ich vhodnou kombináciou za podmienky zachovania požadovanej úrovne 
bezpečnosti. 



Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci môže schváliť technický prostriedok do 
prevádzky, ak technický prostriedok je certifikovaný a prevádzkové podmienky technických 
prostriedkov sú v súlade so schváleným bezpečnostným projektom a s podmienkami práce 
certifikovaného prostriedku. 

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 339/2004 Z. z. vedúci pred uvedením technického 
prostriedku do prevádzky zabezpečí spracovanie protokolu o schválení technického prostriedku 
do prevádzky, v ktorom určí obdobie povolenej prevádzky, podmienky a spôsob jeho používania. 

Podľa § 5 ods. 9 vyhlášky 339/2004 Z. z. technické prostriedky sa umiestňujú v chránených 
priestoroch, v ktorých je zabezpečená ich ochrana pred neoprávneným prístupom nepovolaných 
osôb, pred poškodením, nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním alebo manipuláciou v 
súlade s bezpečnostným projektom. Spôsob ochrany technických prostriedkov musí zodpovedať 
požiadavkám na bezpečnosť technických prostriedkov spracúvajúcich utajované skutočnosti 
príslušného stupňa utajenia. 

Podľa § 5 ods. 11 vyhlášky 339/2004 Z. z. všetky nosiče utajovaných skutočností sa evidujú 
ako administratívne pomôcky, ak je to možné vzhľadom na charakter nosiča a účel použitia.  

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky 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. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 453/2007 Z. z.“) ochranu utajovanej písomnosti počas manipulácie s ňou zabezpečuje 
oprávnená osoba. 

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. hmotným nosičom utajovaných písomností 
v elektronickej podobe je najmä disketa, CD, DVD, USB, audiokazeta, videokazeta určená na 
prenos, prepravu alebo uschovanie utajovanej písomnosti v elektronickej podobe, ktorá sa 
eviduje zapísaním v evidencii hmotných nosičov utajovaných písomností. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vo vzťahu k používaniu technického prostriedku v rôznych chránených priestoroch Vám 
uvádzame, že pre posúdenie Vašej situácie je vždy rozhodujúce individuálne posúdenie 
konkrétnych technických prostriedkov.  V prípade technického prostriedku je totiž potrebné 
dodržať individuálne požiadavky, ktoré sú napríklad stanovené v podmienkach a pravidlách 
používania technického prostriedku určených v certifikáte technického prostriedku, v schválenom 
bezpečnostnom projekte, prípadne v ďalšej dokumentácií konkrétneho technického prostriedku.  

Vami uvedená situácia je možná v prípade splnenia  nasledujúcich podmienok:  

1) Technický prostriedok je umiestnený v chránenom priestore, v ktorom je zabezpečená 
jeho ochrana pred neoprávneným prístupom nepovolaných osôb, pred poškodením, 
nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním alebo manipuláciou v súlade 
s bezpečnostným projektom, teda aj v nadväznosti na špecifikáciu prostredia, v ktorom je 
umiestnený technický prostriedok uvedenú v bezpečnostnom projekte.  

2) Objekt a chránený priestor sú zabezpečené podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej 
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorú schválil vedúci príslušnej spoločnosti, 
faktická a reálna dispozícia objektom a chráneným priestorom. 

3) V protokole o schválení technického prostriedku do prevádzky sú určené aj podmienky 



a spôsob jeho používania. 
4) Smernice o používaní technického prostriedku upravujú podmienky a spôsob jeho 

používania. 
5) Technické prostriedky umiestnené mimo chráneného priestoru majú charakter nosiča 

informácií a jeho ochranu, mimo chránený priestor, zabezpečuje oprávnená osoba. 
6) Vedie sa evidencia nosičov informácii tak, aby evidencia poskytovala úplný prehľad 

o všetkých používaných nosičoch informácii. 
7) Ak je stanovená povinnosť umiestňovať technické prostriedky v chránených priestoroch, 

v ktorých je zabezpečená ich ochrana pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním 
v súlade s bezpečnostným štandardom na ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým 
vyžarovaním (Tajné, Prísne Tajné – povinne, Dôverné – podľa rozhodnutia vedúceho), 
musí byť spracovaný inštalačný záznam a musia byť splnené inštalačné podmienky pre 
daný stupeň utajenia a výsledky zónových TEMPEST meraní. 

8) Sú splnené všetky ďalšie podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.  
     

K Vašej druhej otázke možno uviesť, že pri zmene umiestnenia technického prostriedku je 
potrebné aktualizovať bezpečnostný projekt na technický prostriedok. Odporúčame uplatniť 
postup podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z., podľa ktorého kontrola a aktualizácia 
bezpečnostného projektu sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho obsah, 
a to formou dodatku, pričom bezpečnostný projekt a dodatok k nemu podliehajú schvaľovaciemu 
konaniu úradu. V schvaľovacom konaní úrad posúdi bezpečnostný projekt, ako aj navrhovaný 
dodatok.  

Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, môžete získať 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. 

 
  

  
  

 

 

http://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/index.html
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