
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Potreboval som sa informovať ohľadom bezpečnostného projektu, ktorý máme. Pracovná 
stanica, na ktorej sa spracúvajú národné utajované skutočnosti do stupňa utajenia Dôverné má 
nainštalovaný program, ktorý sa už prestali aktualizovať.  

Ide o program, ktorý slúži ako softvér na čítanie Smart Card pri prihlásení užívateľa 
(autentifikácie pomocou čipovej karty) aby bola splnená požiadavka dvojfaktorovej ochrany. 
Tento program sa už nedá aktivovať, lebo nie je na neho podpora. Preto hľadám alternatívu za 
neho. 

Ako prosím vás máme teraz postupovať, keď to chceme zmeniť v bezpečnostnom projekte. 
Ako máme podať žiadosť o zmenu? A chcel by som vedieť, či náhodou nemáte nejaký predpísaný 
zoznam softvérov, ktoré sa smú používať na prihlasovanie ( pomocou Smart Karty ) alebo môžeme 
použiť aj tento produkt.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 58 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.“) bezpečnostný projekt na 
technické prostriedky určuje rozsah a spôsob ich použitia a prostriedky a metódy ochrany 
utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak 
rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú. 

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o spracúvaní bezpečnostného 
projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní bezpečnostných štandardov. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) bod 2. vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004  
Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“) bezpečnostný 
projekt na technický prostriedok obsahuje špecifikáciu informačného prostredia (hardware, 
software). 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na základe vyššie citovaných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov možno 
v kontexte Vašej otázky uviesť, že v prípade každej zmeny, ktorá má vplyv na obsah 
bezpečnostného projektu, je Vaša spoločnosť povinná úradu zaslať vypracovaný dodatok 
k bezpečnostnému projektu na schválenie. Zároveň uvádzame, že úrad nevedie zoznam 
odporúčaných prostriedkov identifikácie a autentizácie. Každá žiadosť o aktualizáciu 
bezpečnostného projektu sa posudzuje individuálne. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


