
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Vážený pán riaditeľ, 

podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti 
technických prostriedkov stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností, ktorý bol označený 
stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom utajenia Vyhradené, sa môže znížiť iba v prípade, 
ak sa odstránenie informácií tvoriacich utajované skutočnosti vykonalo takým spôsobom, aby ich 
spätné získanie nebolo možné alebo by bolo veľmi ťažké aj pri použití špeciálnych laboratórnych 
prostriedkov a metód. 

V súvislosti s uvedeným ustanovením si Vás dovoľujem požiadať o stanovisko k spôsobu, 
resp. podmienkam odstránenia informácií z utajovaného hmotného nosiča stupňa utajenia 
Dôverné alebo stupňa utajenia Vyhradené tak, aby bolo možné znížiť jeho stupeň utajenia a tieto 
hmotné nosiče boli opätovne využiteľné v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Stanovisko by sa malo týkať utajovaných hmotných nosičov, ktoré sú súčasťou technických 
prostriedkov, ale aj tých, ktoré nie sú súčasťou technických prostriedkov, ďalej podľa druhu zápisu 
informácií by malo zahŕňať magnetické disky, ale aj tzv. Flash pamäte (SSD, USB prenosné disky, 
pamäťové karty a pod.).“. 

 
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. a) zákona utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom 
utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred 
vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo 
odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré 
ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. b) tretieho bodu zákona informáciou je obsah elektrického, 
elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média. 

Podľa § 2 písm. c) prvého bodu zákona vecou je hmotný nosič so záznamom informácií. 

Podľa § 2 písm. i) zákona technickým prostriedkom je zariadenie alebo systém určený na 
vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. 

Podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 12 zákona úrad na úseku ochrany utajovaných skutočností 
metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností. 

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. 4 písm. d) 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: 
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. 

Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností, 
ktorý bol označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom utajenia Vyhradené, sa môže znížiť 
iba v prípade, ak sa odstránenie informácií tvoriacich utajované skutočnosti vykonalo takým 
spôsobom, aby ich spätné získanie nebolo možné alebo by bolo veľmi ťažké aj pri použití 
špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód. 

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. 

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia, ktorou sa na účely tejto vyhlášky 
rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, prenášanie, 
rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie s utajovanou skutočnosťou 
sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia 
sa s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu 
ich vykonania. Na oboznamovanie sa vzťahuje § 15. 

Podľa § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia sa zabezpečuje najmä 
v administratívnych pomôckach. Jednou z administratívnych pomôcok je evidencia, v ktorej 
sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče. 

Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. utajovaný predmet a utajovaný hmotný nosič, 
sa eviduje zapísaním v evidencii podľa § 2 ods. 3 písm. e); to neplatí, ak je utajovaný predmet 
alebo utajovaný hmotný nosič zaevidovaný ako príloha k neelektronickému utajovanému 
registratúrnemu záznamu. 

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. evidencia podľa odseku 1 sa v štátnom orgáne, 
u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe alebo v ich organizačnej zložke vedie tak, že poskytuje 
úplný prehľad o všetkých utajovaných predmetoch a utajovaných hmotných nosičoch. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Odstránenie informácií z utajovaných hmotných nosičov (bez ohľadu na podobu utajovaných 
hmotných nosičov), ktoré sú určené na opätovné použitie, je potrebné vykonať tak, aby sa 
pri opakovanom použití znemožnilo zistenie ich obsahu, alebo aby to bolo veľmi ťažké 
aj pri použití špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód. 

Na tento účel sa odporúča bezpečne vymazať utajované hmotné nosiče (napríklad pevné 
disky v technickom prostriedku, USB flash disky alebo SSD disky slúžiace ako utajované hmotné 
nosiče) softvérom, ktorý umožňuje mazanie Gutmannovou metódou (existuje niekoľko voľne 
šíriteľných softvérov ako napríklad CCleaner, Eraser). V prípade mazania Gutmannovou metódou 
ide o algoritmus pre bezpečné mazanie, ktorý prebieha zápisom série 35 prepisov cieľového 
miesta na disku alebo celého disku. V záujme zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností je 



potrebné bezpečne vymazať takýmto spôsobom celý utajovaný hmotný nosič, nielen použiť 
bezpečné mazanie Gutmannovou metódou na odstránenie konkrétnych súborov. 

Utajované hmotné nosiče, ktoré boli označené stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom 
utajenia Vyhradené, je možné po bezpečnom vymazaní uvedeným spôsobom (teda tak, 
aby spätné získanie utajovaných skutočností z týchto nosičov nebolo možné alebo by bolo veľmi 
ťažké aj pri použití špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód) naďalej používať. 
Samozrejme je potrebné dodržať aj ustanovenia vyhlášky č. 48/2019 Z. z. (napr. v prípade ich 
ďalšieho používania na ukladanie neutajovaných informácií ich vyviesť z evidencie, v ktorej 
sa evidujú utajované predmety a utajované hmotné nosiče). 

 


