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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. februára 2002,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z.
o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.

   Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 24 zákona
č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993
Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov za-
mestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z. sa dopĺ-
ňa takto:

1. V § 6b ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Zamestnávate¾ uhradí zamestnanco-
vi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaložený-
mi na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostli-
vos� poskytnutú aj jeho manželke alebo manželovi
a ich vyživovaným de�om,2) ktoré s ním žijú spoločne
v domácnosti v mieste výkonu práce zamestnanca,
a úhradou, ktorú im zdravotná pois�ovňa uhradila
pod¾a osobitného predpisu.2a)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia
„§ 15 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príj-
mov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národ-

nej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.“ na-
hrádza citáciou „§ 12 ods. 6 zákona č. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov“.

3. Za §  6b  sa vkladá § 6c, ktorý znie:

„§ 6c

(1) Ak boli liečebné výdavky uhradené v národnej
mene niektorej z krajín Európskej menovej únie, ná-
hrada sa po 1. januári 2002 vyplatí v eurách pod¾a
kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska
v kurzovom lístku platnom k prvému pracovnému dňu
v roku 2002.

(2) Ak zamestnávate¾ pred účinnos�ou tohto naria-
denia pri posudzovaní žiadosti o náhradu liečebných
výdavkov vynaložených na nevyhnutnú a neodkladnú
zdravotnú starostlivos� postupoval v súlade s § 6b
ods. 1, považuje sa tento postup za postup pod¾a tohto
nariadenia.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002

o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ïalej len „úrad“) pod¾a
§ 6 ods. 9 a § 49 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o fyzickej bez-
pečnosti a objektovej bezpečnosti, o špecifikácii budov
a priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované sku-
točnosti a o technických podmienkach zabezpečenia
týchto budov a priestorov fyzickou ochranou.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) objektom budova alebo iný stavebne alebo inak

ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chrá-
nené priestory,

b) chráneným priestorom stavebne ohraničený pries-
tor vo vnútri objektu, v ktorom sa nachádzajú uta-
jované skutočnosti,

c) hranicou objektu najmä pláš� budovy, oplotenie
alebo iné vymedzenie priestoru; hranica objektu
môže by� zhodná s hranicou chráneného priestoru.

§ 3

Špecifikácia chráneného priestoru

(1) Na účely ochrany utajovaných skutočností sa
chránený priestor špecifikuje ako chránený priestor
kategórie
a) „PT“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnos-

ti stupňa utajenia Prísne tajné,
b) „T“ , ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti

stupňa utajenia Tajné,
c) „D“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti

stupňa utajenia Dôverné,
d) „V“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti

stupňa utajenia Vyhradené.

(2) O určení kategórie chráneného priestoru rozhod-
ne vedúci,1) ktorý určí aj jeho hranicu a podmienky
vstupu v organizačných opatreniach.

(3) Pod¾a prístupu k utajovaným skutočnostiam sa

chránený priestor, okrem chráneného priestoru kate-
górie „V“, označuje ako chránený priestor triedy prí-
stupu I alebo triedy prístupu II.

(4) Chránený priestor triedy prístupu I je priestor,
v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia
„D“ alebo vyššieho spracúvajú a uchovávajú takým
spôsobom, že vstup do tohto priestoru je prístupom
k utajovaným skutočnostiam. Do tohto priestoru mô-
žu vstupova� iba oprávnené osoby s oprávnením na
vstup.

(5) Chránený priestor triedy prístupu II je priestor,
v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia
„D“ alebo vyššieho spracúvajú a uchovávajú takým
spôsobom, že vstup do tohto priestoru neznamená
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami. Do
tohto priestoru môžu vstupova� bez sprievodu iba
oprávnené osoby.

(6) O určení chráneného priestoru triedy prístupu
I alebo triedy prístupu II rozhodne vedúci,1) ktorý určí
podmienky vstupu v organizačných opatreniach.

§ 4

Špecifikácia objektu

(1) Objekt sa špecifikuje pod¾a chráneného priesto-
ru, ktorý sa v ňom nachádza, ako objekt kategórie
a) „PT“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor ka-

tegórie Prísne tajné,
b) „T“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kate-

górie Tajné,
c) „D“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kate-

górie Dôverné,
d) „V“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kate-

górie Vyhradené.

(2) O určení príslušnej kategórie objektu a určení
jeho hranice rozhodne vedúci v organizačných opatre-
niach.

§ 5

Zabezpečenie objektu

(1) Objekt sa zabezpečuje kombináciou opatrení,2)
ktoré sú rozpracované v bezpečnostnom štandarde fy-
zickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ïalej len
„štandard“), uvedenom v prílohe.

1) § 9 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 49 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z.
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(2) Spôsob, podmienky a rozsah ochrany objektu
určí vedúci po zhodnotení
a) stupňa utajenia utajovaných skutočností,
b) množstva a formy utajovaných skutočností (naprí-

klad písomná forma, elektronická forma),
c) požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených

osôb, ktorý je nevyhnutný na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnos�ami,

d) rizika ohrozenia utajovaných skutočností.

§ 6

Mechanické zábranné prostriedky a technické
zabezpečovacie prostriedky

(1) Mechanickými zábrannými prostriedkami sú
všetky druhy bezpečnostných úschovných objektov
a uzamykate¾ných kovových skríň, uzamykacie systé-
my, dvere, mreže, bezpečnostné fólie, okná a zaskle-
nia.

(2) Technickými zabezpečovacími prostriedkami sú:
a) elektromechanické zámkové zariadenia a systémy

na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace
na elektronické preukazovanie oprávnenosti a to-
tožnosti osôb,

b) zariadenia poplachových systémov slúžiace na zis-
�ovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu
do objektu,

c) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízne-
ho okruhu,

d) zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,
e) zariadenia na detekciu látok,
f) zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií,
g) zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúva-

niu utajovaných skutočností,
h) iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie

objektu.

(3) Na ochranu objektu sa používajú len certifikova-
né mechanické zábranné prostriedky a certifikované
technické zabezpečovacie prostriedky3) pod¾a štandar-
du.

§ 7

Organizačné opatrenia

(1) Organizačnými opatreniami sú: 
a) opatrenia určujúce podmienky vstupu a výstupu

osôb, vjazdu a výjazdu dopravných prostriedkov,
v ktorých sa určí oprávnenie osôb a dopravných
prostriedkov na vstup a vjazd do objektu a chráne-
ného priestoru, výstup a výjazd z objektu a chráne-
ného priestoru,

b) opatrenia určujúce podmienky pohybu osôb, do-
pravných prostriedkov a utajovaných skutočností
v objekte a v chránenom priestore, a to v pracov-
nom čase a mimopracovnom čase,

c) opatrenia určujúce podmienky používania, pride¾o-
vania, označovania, úschovy a evidencie originálov

a kópií k¾účov a médií do zámkov a uzamykate¾-
ných systémov,

d) opatrenia určujúce podmienky manipulácie s me-
chanickými zábrannými prostriedkami a technic-
kými zabezpečovacími prostriedkami a podmienky
ich používania,

e) opatrenia určujúce činnosti pri narušení objektu
a chráneného priestoru a pri pokuse o narušenie
objektu a chráneného priestoru,

f) opatrenia určujúce činnosti v prípade vzniku mi-
moriadnej situácie,4)

g) opatrenia určujúce spôsob výkonu kontroly.

(2) Technické podmienky zabezpečenia objektu
a chráneného priestoru sa uskutočňujú plnením po-
žiadaviek štandardu, organizačných opatrení a spra-
covaním dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objekto-
vej bezpečnosti.

(3) Vedúci určí v prevádzkovom poriadku objektu
rozsah opatrení zabraňujúcich neoprávnenému oboz-
namovaniu sa nepovolaných osôb s utajovanými sku-
točnos�ami.

(4) Zoznam osôb oprávnených vstupova� do objektu
a zoznam vozidiel oprávnených na vjazd do objektu je
súčas�ou prevádzkového poriadku objektu.

(5) Oprávnenie na vstup osôb a vjazd dopravných
prostriedkov do objektu a chráneného priestoru vydá-
va a eviduje vedúci.

§ 8

Bezpečnostná dokumentácia  fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti

(1) Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnos-
ti a objektovej bezpečnosti (ïalej len „bezpečnostná
dokumentácia“) obsahuje
a) zhodnotenie stupňa utajenia utajovaných skutoč-

ností, množstva a formy utajovaných skutočností,
zhodnotenie požiadavky minimalizova� počet
oprávnených osôb a rizika ohrozenia utajovaných
skutočností,

b) bezpečnostný plán ochrany objektu,
c) technickú dokumentáciu objektu,
d) prevádzkový poriadok objektu,
e) pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu,
f) krízový plán ochrany objektu,
g) knihu kontrol.

(2) Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje
a) adresu a popis objektu,
b) určenie kategórie objektu,
c) určenie kategórie a triedy prístupu chráneného

priestoru,
d) určenie hranice objektu a chráneného priestoru

vrátane popisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky
stien, ve¾kosti okien, výšky okien a podobne a špe-
cifikáciu mechanických zábranných prostriedkov
a technických zabezpečovacích prostriedkov urče-

3) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických
zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov.

4) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov.
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ných na ochranu hranice objektu a spôsob zabez-
pečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného
priestoru,

e) grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chrá-
neného priestoru spolu s vyznačením umiestnenia
mechanických zábranných prostriedkov a technic-
kých zabezpečovacích prostriedkov.

(3) Technická dokumentácia obsahuje
a) pravidlá a pokyny na používanie mechanických zá-

branných prostriedkov a technických zabezpečova-
cích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu,
plány kontroly a údržby, záznamy z vykonaných
kontrol,

b) zoznam certifikovaných mechanických zábranných
prostriedkov a zoznam certifikovaných technických
zabezpečovacích prostriedkov,

c) kópie certifikátov.

(4) Prevádzkový poriadok obsahuje

a) organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm.
a) až d),

b) spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(5) Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu obsa-
hujú pokyny na výkon fyzickej ochrany objektu.

(6) Krízový plán ochrany objektu obsahuje
a) organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm.

e) a f),
b) spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(7) Kontrola a aktualizácia bezpečnostnej dokumen-
tácie sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla
ma� vplyv na jej obsah, najmenej však raz za rok.
O vykonaní kontroly sa uvedie záznam.

§ 9

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.
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BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD FYZICKEJ BEZPEČNOSTI
A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI

Ochrana objektu sa zabezpečuje kombináciou opatrení na vonkajšiu ochranu objektu a vnútornú ochranu
objektu. Vonkajšia ochrana objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu hranice objektu,
vstupov do objektu, núdzových východov z objektu a prestupových a prielezových otvorov do objektu. Ak hranica
objektu je zároveň aj hranicou chráneného priestoru, použijú sa mechanické zábranné prostriedky a technické
zabezpečovacie prostriedky pod¾a najvyššej kategórie chráneného priestoru v objekte. V pracovnom čase môžu by�
niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov vyradené z čin-
nosti, musia sa však prija� také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu utajovaných skutočností. Vnútorná ochrana
objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu chráneného priestoru.

I. Objekt kategórie „PT“

I.A. Vonkajšia ochrana objektu

I.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Bariéra (napríklad oplotenie, múr) po celom obvode hranice objektu, kde to umožňuje jej charakter, zamedzujúca
vo¾ný prístup do objektu,

b) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu pod¾a slovenskej technickej normy1) s vyvedením
výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu,

c) systém zabezpečenia vstupu do objektu so systémom preukazovania totožnosti osôb využívajúcim identifikáciu
používate¾a a súčasne individuálne osobné identifikačné číslo s priamym doh¾adom oprávneného zamestnanca
fyzickej ochrany,

d) hranica objektu (ak je ním budova) zvláš� pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej
300 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porov-
nate¾nými vlastnos�ami.

I.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Vo¾ný priestor na vnútornej strane hranice objektu šírky najmenej 25 m s bariérou výšky najmenej 2 150 mm;
horná čas� bariéry sa opatrí obojstrannými šikmými vzperami vyčnievajúcimi obojstranne pod uhlom 45o s dĺžkou
najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oce¾ovými hrotmi po celej dĺžke.

I.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného
priestoru.

I.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic
hrúbky najmenej 125 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného
materiálu s porovnate¾nými vlastnos�ami, ak je hranica chráneného priestoru (alebo jej čas�) hranicou objektu,
má spĺňa� podmienky uvedené v bode I.A.1 písm. d),

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 4 pod¾a slovenskej technickej normy,2)
c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru a jeho komponenty bezpečnostnej triedy 4,2)
d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy II alebo vyššej pod¾a slovenskej technickej normy3) vybavený

Príloha 
k vyhláške č. 88/2002 Z. z.

1) STN EN 50 132-2-1
2) STN P ENV 1627
3) STN EN 1143
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zámkom typu A3) a trezorovým snímačom, zakotvený v podlahe alebo v stene; ak je bezpečnostný úschovný
objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné, postúpených Slovenskej
republike cudzou mocou, alebo na ukladanie utajovaných skutočností kryptografickej povahy, má by� vybavený
dvoma zámkami typu A,3) pričom jeden zo zámkov má by� kombinačný mechanický, najmenej trojpolohový,

e) bezpečnostný úschovný objekt má spĺňa� ostatné parametre uvedené v písmene d); ak nemožno zabezpeči�
plnenie najviac jedného z opatrení uvedených v písmenách a) až c), má sa použi� bezpečnostný úschovný objekt
bezpečnostnej triedy II alebo vyššej3) vybavený zámkom bezpečnostnej triedy B3) alebo dvoma nezávislými
zámkami typu A,3)

f) poplachový systém na hlásenie narušenia pod¾a slovenskej technickej normy4) má zabezpečova� priestorovú
ochranu celého chráneného priestoru s vyvedením výstupného poplachového signálu na stanovište stáleho
výkonu strážnej služby; ovládanie systému v danom chránenom priestore má by� nezávislé na ovládaní systému
v ostatných chránených priestoroch alebo iných priestoroch,

g) systém zabezpečenia vstupu so systémom preukazovania totožnosti osôb triedy prístupu B a triedy rozpoznania
3 pod¾a slovenskej technickej normy,5)

h) ochrana rokovacích miestností proti odpočúvaniu s využitím akustického generátora šumu; ak má rokovacia
miestnos� okná, musia sa umiestni� piezoelektrické meniče pripojené na generátor šumu; ak do rokovacej
miestnosti ústia vývody kanalizácie alebo iné otvory umožňujúce odpočúvanie, musia sa tieto zabezpeči�
inštaláciou elektroakustických meničov pripojených na šumový generátor,

i) systém elektrickej požiarnej signalizácie pod¾a slovenskej technickej normy,6)
j) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište

stáleho výkonu strážnej služby; opatrenie sa nevykonáva, ak ide o rokovacie miestnosti, a nemusí sa vykona�,
ak majú pracovníci strážnej služby oprávnenie na vstup do chráneného priestoru,

k) skartovacie zariadenie má spĺňa� tieto požiadavky:
1. — druh nosiča informácií: papier, film, kov, plast (napríklad magnetické identifikačné karty),
1.1. — plocha častice do 10 mm2 vrátane,
1.2. — šírka častice do 0,8 mm vrátane,
1.3. — dĺžka častice do 13 mm vrátane,
1.4. — medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 30 mm2;

2. — druh nosiča informácií: film so zmenšenou formou informácie, napríklad mikrofilm, čipové karty,
2.1. — častice do 0,2 mm2 vrátane.

I.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Zariadenie na detekciu látok,
b) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 42) alebo bezpeč-

nostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabu¾ke:

c) opatrenie uvedené v bode I.B.2. písm. b) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpečnost-
nej triedy 42) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu,
alebo je možný prístup zo strechy, bleskozvodu alebo iného stavebného prvku a terénnej nerovnosti,

d) okno má by� zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza
pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazera� z okolitých objektov alebo
terénnych nerovností,

e) stabilné hasiace zariadenie s plynným hasiacim médiom pod¾a slovenskej technickej normy,7)
f) snímač vlhkosti,
g) detektor na kontrolu listových zásielok,
h) v odôvodnených prípadoch vysokofrekvenčná rušička rádiotelefónneho signálu pre mobilných účastníkov

blokujúca používanie telefónov v rokovacej miestnosti a okolí s aktiváciou na čas nevyhnutne potrebný na
ochranu utajovaných skutočností.

4) STN 334590
5) STN EN 50133
6) STN EN 54
7) TN ISO 6183

Tvar otvoru Rozmer

Obdĺžnik 400 mm × 250 mm

Elipsa 400 mm × 300 mm

Kruh priemer 350 mm
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I.C. Úschovný objekt kategórie „PT“ — komorový trezor

Komorový trezor kategórie „PT“ má spĺňa� požiadavky bezpečnostnej triedy II3) alebo vyššej.

I.C.1 Vonkajšia ochrana

Komorový trezor kategórie „PT“ možno vybudova� v objekte kategórie „PT“, ktorý spĺňa požiadavky na vonkajšiu
ochranu uvedené v bodoch I. A.1. a I.A.2.

I.C.2. Vnútorná ochrana

Vnútorný priestor komorového trezoru kategórie „PT“ má spĺňa� požiadavky uvedené v bode I.B.1. písm. f), g), i),
k) a bode I.B.2. písm. e) a vstup uvedené v bode I.B.1. písm. j).

I.D. Fyzická ochrana objektov kategórie „PT“

(1) Fyzickú ochranu objektov kategórie „PT“ zabezpečujú najmä príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpeč-
nostných zborov alebo bezpečnostných zborov. Ak to nemožno zabezpeči�, rozhodne vedúci o tom, kto bude fyzickú
ochranu zabezpečova�.8)

(2) Fyzickú ochranu objektov kategórie „PT“ zabezpečujú nepretržite najmenej dve strážiace osoby.

(3) Obhliadky objektu sa musia vykonáva� po náhodne vybraných trasách v intervale nie  dlhšom  ako dve
hodiny.

(4) V priebehu výkonu strážnej služby (vrátane času obhliadok) má by� na stanovišti stáleho výkonu strážnej
služby trvalo prítomná najmenej jedna osoba.

II. Objekt kategórie „T“

II.A. Vonkajšia ochrana objektu

II.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište
stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu,

b) systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach,
c) hranica objektu (ak je ním budova) zvláš� pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej

250 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porov-
nate¾nými vlastnos�ami.

II.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Určí vedúci.

II.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného
priestoru.

II.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic
hrúbky najmenej 100 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 75 mm, alebo z iného stavebného
materiálu s porovnate¾nými vlastnos�ami; ak je hranica chráneného priestoru (alebo jej čas�) hranicou objektu,
má spĺňa� podmienky uvedené v bode II.A.1 písm. c),

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 3,2)
c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru a jeho komponenty bezpečnostnej triedy 3,2)
d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy I alebo vyššej3) vybavený zámkom typu A3), zakotvený

v podlahe alebo v stene; ak sa v úschovnom objekte tohto typu ukladajú utajované skutočnosti kryptografickej
povahy, má by� vybavený dvoma zámkami typu A,3) pričom jeden zo zámkov má by� kombinačný mechanický,
najmenej trojpolohový,

8) Napríklad § 3 písm. a), c), k) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
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e) bezpečnostný úschovný objekt má spĺňa� ostatné parametre uvedené v písmene d); ak nemožno zabezpeči�
plnenie najviac jedného opatrenia uvedeného v písmenách a) až c), má sa použi� bezpečnostný úschovný objekt
bezpečnostnej triedy I alebo vyššej3) vybavený dvoma nezávislými zámkami typu A,3) 

f) poplachový systém na hlásenie narušenia4)  má zabezpečova� priestorovú ochranu celého chráneného priestoru
s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby; ovládanie systému v danom
chránenom priestore má by� nezávislé od ovládania systému v ostatných chránených priestoroch alebo v iných
priestoroch,

g) systém zabezpečenia vstupu so systémom preukazovania totožnosti osôb triedy prístupu A a triedy rozpozna-
nia 2,5)

h) ochrana rokovacích miestností proti odpočúvaniu s využitím akustického generátora šumu; ak má rokovacia
miestnos� okná, musia sa umiestni� piezoelektrické meniče pripojené na generátor šumu; ak do rokovacej
miestnosti ústia vývody kanalizácie alebo iné otvory umožňujúce odpočúvanie, musia sa tieto zabezpeči�
inštaláciou elektroakustických meničov pripojených na šumový generátor,

i) skartovacie zariadenie má spĺňa� tieto požiadavky:
1. druh nosiča informácií: papier, film, kov, plast (napríklad magnetické identifikačné karty),
1.1. — plocha častice do 30 mm2 vrátane,
1.2. — šírka častice do 2 mm vrátane,
1.3. — dĺžka častice do 15 mm vrátane,
1.4. — medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 90 mm2;

2. druh nosiča informácií: film so zmenšenou formou informácie, napríklad mikrofilm, čipové karty,
2.1. — plocha častice do 0,5 mm2 vrátane.

II.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)
b) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište

stáleho výkonu strážnej služby (opatrenie sa nevyžaduje, ak ide o rokovacie miestnosti),
c) zariadenie na detekciu látok,
d) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 32) alebo bezpeč-

nostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabu¾ke:

e) opatrenie uvedené v bode II.B.2. písm. d) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpeč-
nostnej triedy 32) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého
terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku a terénnej
nerovnosti,

f) okno má by� zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza
pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazera� z okolitých objektov alebo
terénnych nerovností, 

g) stabilné hasiace zariadenie s plynným hasiacim médiom,7)
h) snímač vlhkosti,
i) detektor na kontrolu listových zásielok.

II.C. Úschovný objekt kategórie „T“ — komorový trezor

Komorový trezor kategórie „T“ má spĺňa� požiadavky bezpečnostnej triedy I3) alebo vyššej.

II.C.1 Vonkajšia ochrana

Komorový trezor kategórie „T“ možno vybudova� v objekte kategórie „T“, ktorý spĺňa požiadavky na vonkajšiu
ochranu uvedené v bode II.A.1.

II.C.2. Vnútorná ochrana

Vnútorný priestor komorového trezoru kategórie „T“ má spĺňa� požiadavky uvedené v bode II.B.1. písm. f), g), i)
a bode II.B.2. písm. a) a vstup uvedené v bode II.B.2. písm. b).

Tvar otvoru Rozmer

Obdĺžnik 400 mm × 250 mm

Elipsa 400 mm × 300 mm

Kruh priemer 350 mm
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II.D. Fyzická ochrana objektov kategórie „T“

(1) Fyzickú ochranu objektov kategórie „T“ zabezpečujú najmä príslušníci ozbrojených síl ozbrojených bezpeč-
nostných zborov alebo bezpečnostných zborov. Ak to nemožno zabezpeči�, rozhodne vedúci o tom, kto bude fyzickú
ochranu zabezpečova�.8)

(2) Fyzickú ochranu objektov kategórie „T“ zabezpečujú nepretržite najmenej dve strážiace osoby.

(3) Obhliadky objektu sa majú vykonáva� po náhodne vybraných trasách v intervale nie dlhšom ako štyri hodiny.

(4) V priebehu výkonu strážnej služby (vrátane času obhliadok) má by� na stanovišti stáleho výkonu strážnej
služby trvalo prítomná najmenej jedna osoba.

III. Objekt kategórie „D“

III.A. Vonkajšia ochrana objektu

III.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach,
b) hranica objektu (ak je ním budova) pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic, alebo z iného materiálu

s porovnate¾nými vlastnos�ami.

III.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište
stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu s vývodom poplachového signálu na
stredisko registrácie poplachu.

III.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného
priestoru.

III.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic,
alebo z iného stavebného materiálu s porovnate¾nými vlastnos�ami,

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 2,2)
c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru bezpečnostnej triedy 2,2)
d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy 0 alebo vyššej3) vybavený zámkom typu A;3) ak nemožno

zabezpeči� plnenie najviac jedného opatrenia uvedeného v písmenách a) až c), má sa použi� bezpečnostný
úschovný objekt vyššej bezpečnostnej triedy,

e) poplachový systém na hlásenie narušenia4) so zapojením výstupného poplachového signálu na stredisko
registrácie poplachu alebo akustického hlásiča umiestneného na stanovišti stáleho výkonu strážnej služby,

f) snímač údajov z prideleného predmetu obsahujúceho údaje jednoznačne identifikujúce užívate¾a alebo vstup
kontrolovaný určeným zamestnancom na základe preukazu s fotografiou,

g) skartovacie zariadenie má spĺňa� tieto požiadavky:
1. — druh nosiča informácií: papier, film, kov a podobne,
1.1. — plocha častice do 320 mm2 vrátane,
1.2. — šírka častice do 4 mm vrátane,
1.3. — dĺžka častice do 80 mm vrátane,
1.4. — šírka pruhu do 2 mm vrátane, plocha do 594 mm2 vrátane,
1.5. — medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 800 mm2;

2. — druh nosiča informácií: plast (napríklad magnetické identifikačné karty),
2.1. — plocha častice do 320 mm2 vrátane,
2.2. — šírka častice do 4 mm vrátane,
2.3. — dĺžka častice do 80 mm vrátane,
2.4. — medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 800 mm2.

III.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)
b) zariadenie na detekciu látok,

Strana 862 Zbierka zákonov č. 88/2002 Čiastka 37



c) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 22) alebo bezpeč-
nostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší,  ako je uvedený
v tabu¾ke:

d) opatrenie uvedené v bode III.B.2. písm. c) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky
bezpečnostnej triedy 22) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od
okolitého terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku
a terénnej nerovnosti, 

e) okno má by� zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza
pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazera� z okolitých objektov alebo
terénnych nerovností. 

III.C. Fyzická ochrana objektu kategórie „D“

Vedúci rozhodne o spôsobe a forme výkonu fyzickej ochrany.

IV. Objekt kategórie „V“

IV.A. Vonkajšia ochrana objektu

IV.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

Systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach.

IV.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného
priestoru.

IV.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) ¼ahká stavebná konštrukcia z pórobetónu, priečkovej tehly, dreva, drevotriesky, plastických tvrdených látok,
profilového alebo vlnitého plechu a podobne,

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 1,2)
c) uzamykate¾ná nerozoberate¾ná plechová skriňa; jej špecifikáciu je nutné uvies� v dokumentácii objektovej

bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti,
d) systém zabezpečenia vstupu do chráneného priestoru cez uzamykate¾né dvere s použitím k¾účov individuálne

pridelených oprávneným osobám,
e) skartovacie zariadenie má spĺňa� tieto požiadavky:

1. — druh nosiča informácií: papier, film, kov a podobne,
1.1. — plocha častice do 800 mm2 vrátane,
1.2. — šírka pruhu do 6 mm vrátane, dĺžka pruhu neobmedzená,
1.3. — medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 2 000 mm2.

IV.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)
b) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 12), alebo bezpeč-

nostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený
v tabu¾ke:

Tvar otvoru Rozmer

Obdĺžnik 400 mm × 250 mm

Elipsa 400 mm × 300 mm

Kruh priemer 350 mm

Tvar otvoru Rozmer

Obdĺžnik 400 mm × 250 mm

Elipsa 400 mm × 300 mm

Kruh priemer 350 mm
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c) opatrenie uvedené v bode IV.B.2. písm. b) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky
bezpečnostnej triedy 12) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od
okolitého terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku
a terénnej nerovnosti,

d) okná zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

IV.C. Fyzická ochrana objektov „V“

Vedúci rozhodne o spôsobe a forme výkonu fyzickej ochrany.
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89

V Y H L Á Š K A
Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002,

ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických
zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

 Národný bezpečnostný úrad (ïalej len „úrad“) pod¾a
§ 50 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajo-
vaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o certifikácii
a použití mechanických zábranných prostriedkov ale-
bo technických zabezpečovacích prostriedkov.

§ 2

Kategórie mechanických zábranných prostriedkov
a technických zabezpečovacích prostriedkov

Na ochranu utajovaných skutočností sa používajú
iba certifikované mechanické zábranné prostriedky
a certifikované technické zabezpečovacie prostried-
ky,1) ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnostného štan-
dardu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
(ïalej len „bezpečnostný štandard“)2) a tejto vyhlášky;
pre konkrétny stupeň utajenia sa im ude¾uje certifikát
pre kategóriu
a) prísne tajné („PT“),
b) tajné („T“),
c) dôverné („D“),
d) vyhradené („V“).

§ 3

Druhy certifikácie

Druhy certifikácie mechanického zábranného pro-
striedku a technického zabezpečovacieho prostriedku
sú tieto:
a) certifikácia typu mechanického zábranného pro-

striedku a certifikácia typu technického zabezpečo-
vacieho prostriedku (ïalej len „certifikácia typu“),

b) certifikácia jednotlivého mechanického zábranné-
ho prostriedku a certifikácia jednotlivého technic-
kého zabezpečovacieho prostriedku (ïalej len „cer-
tifikácia prostriedku“).

§ 4

Certifikácia typu

 (1) Certifikácia typu je druh certifikácie, ktorým sa
overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanic-
kého zábranného prostriedku a technického zabezpe-
čovacieho prostriedku s požiadavkami bezpečnostné-
ho štandardu.2)

 (2) O certifikáciu typu žiada výrobca, dovozca ale-
bo distribútor3) (ïalej len „žiadate¾ “) štátny orgán ale-
bo právnickú osobu, ktorej úrad vydal súhlas s auto-
rizáciou (ïalej len „autorizovaná osoba“).

 (3) Náležitosti žiadosti o certifikáciu typu sú uve-
dené v prílohe č. 1.

 (4) Žiadate¾ poskytne autorizovanej osobe doku-
mentáciu v rozsahu uvedenom v žiadosti o certifiká-
ciu typu pod¾a prílohy č. 1 a vzorky typu mechanické-
ho zábranného prostriedku alebo technického
zabezpečovacieho prostriedku.

 (5) Autorizovaná osoba uzná výsledky skúšok vy-
dané zahraničným poskytovate¾om certifikačných slu-
žieb, ak
a) to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo inej doho-

dy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) má uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní cer-

tifikátov a výsledkov skúšok,
c) rozhodne o tom úrad.

 (6) Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich
zistení záverečný protokol s jednoznačným záverom,
ktorý obsahuje výrok komentujúci zhodu vlastností
mechanického zábranného prostriedku alebo technic-
kého zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným
štandardom.

 (7) Autorizovaná osoba poskytne záverečný proto-
kol spolu s kópiou žiadosti o certifikáciu typu úradu.

 (8) Certifikát typu ude¾uje úrad.

 (9) Žiadate¾ prikladá k sprievodnej technickej do-
kumentácii určenej pre užívate¾a úradne overený rov-
nopis certifikátu typu.

(10) Mechanické zábranné prostriedky a technické
zabezpečovacie prostriedky, pre ktoré je vydaný certi-

1) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

2) § 5 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z.
3) § 2 písm. b) až d) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.
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fikát typu, sa môžu použi� iba v súlade s bezpečnost-
ným štandardom.

§ 5

Certifikácia prostriedku

(1) Mechanický zábranný prostriedok a technický
zabezpečovací prostriedok, na ktorý nebol vydaný cer-
tifikát typu úradom, sa certifikuje tak, že sa overuje
a osvedčuje zhoda jeho vlastností s bezpečnostným
štandardom.2)

(2) O certifikáciu prostriedku žiada autorizovanú
osobu užívate¾.

(3) Náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Užívate¾ poskytne autorizovanej osobe požadova-
nú technickú dokumentáciu a v odôvodnených prípa-
doch aj vzorku mechanického zábranného prostriedku
alebo technického zabezpečovacieho prostriedku.

(5) Na certifikáciu prostriedku platia primerane
ustanovenia § 4 ods. 5 až 10.

§ 6

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2002
okrem § 2, ktorý nadobúda účinnos� 1. októbra 2003.

Ján Mojžiš v. r.
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(VZOR)

Názov a adresa autorizovanej osoby

Tel.: ............................ Fax: .........................

Prijaté dňa:

Evidenčné číslo:

Certifikát č.:

Žiados� o certifikáciu typu1)
mechanického zábranného prostriedku/technického zabezpečovacieho prostriedku pod¾a § 50 zákona

č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Žiadate¾ (výrobca, dovozca alebo distribútor)

  2. Výrobca  (vyplňuje sa  vtedy, ak žiados� podáva dovozca alebo distribútor)

  3. Výrobok

 

Príloha č. 1
k vyhláške č. 89/2002 Z. z.

Obchodné meno:

.......................................................................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................................

IČO: .............................................................      DIČ: .....................................................................................

Zastúpený: ......................................................................................................................................................
                                                 (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

Zodpovedný pracovník: ....................................................................................................................................
                                                 (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

Obchodné meno:

.......................................................................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................................

IČO: ............................................................. DIČ: ..........................................................................................

Zastúpený: .....................................................................................................................................................
                                                 (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

Zodpovedný pracovník: ...................................................................................................................................
                                                 (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

Druh, obchodný názov: ...................................................................................................................................

Typ: ................................................................................................................................................................

Varianty: .........................................................................................................................................................

1) Vypisujte strojom alebo paličkovým písmom.
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4. Údaje o výrobku

  5. Sprievodné doklady k žiadosti

  6. Povinnosti  žiadate¾a

  V ............................ dňa:                                                                                ...........................................

                                                                                             podpis a pečiatka žiadate¾a

Požadovaná kategória: ....................................................................................................................................

Štandard, ktorý má výrobok spĺňa�: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje: ..........................................       Príloha č.:

Skúšobné protokoly vydané iným subjektom ako autorizovanou osobou2) ...............       Príloha č.:

Výsledky skúšok vykonané výrobcom2): .................................................................        Príloha č.

Certifikáty a skúšobné protokoly vydané zahraničnými skúšobniam2): ....................       Príloha č.

Technická dokumentácia  (rozsah upraví autorizovaná osoba) ................................       Príloha č.

Doda� doklady potrebné na výkon certifikácie v slovenskom jazyku.3)

Predloži� na požiadanie  ïalšie požadované doklady, resp. vzorku výrobku.

Splni� ïalšie požiadavky, ktoré uplatní autorizovaná osoba.

2)  Ak žiadate¾ nemôže predloži� príslušnú dokumentáciu, uvedie dôvod.
3) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
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(V Z O R)

Názov a adresa autorizovanej osoby

Tel.: ............................ Fax: .........................

Prijaté dňa:

Evidenčné číslo:

Certifikát č.:

Žiados� o certifikáciu jednotlivého1)
mechanického zábranného prostriedku/technického zabezpečovacieho prostriedku pod¾a § 50

zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1. Užívate¾

Názov: .............................................................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................................

IČO: ............................................................. DIČ: .................................................................................

Zastúpený: .....................................................................................................................................................
                                                      (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

Zodpovedný pracovník: ...................................................................................................................................
                                                      (meno, priezvisko, titul, funkcia, telefón, fax)

2. Výrobca (prípadne dovozca alebo distribútor) 

Obchodné meno:
.......................................................................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................................

IČO: ............................................................. DIČ: .................................................................................

3. Výrobok

Druh, obchodný názov: ...................................................................................................................................

Typ: ................................................................................................................................................................

Výrobné číslo (prípadne iný jednoznačne identifikujúci parameter): ..................................................................

Príloha č. 2
k vyhláške č. 89/2002 Z. z.

1) Vypisujte strojom alebo paličkovým písmom.

Čiastka 37 Zbierka zákonov č. 89/2002 Strana 869



  4. Údaje o výrobku

Požadovaná kategória: ....................................................................................................................................

Štandard, ktorý má výrobok spĺňa�: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

  5. Sprievodné doklady k žiadosti

Zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje: .................................... Príloha č.:

Skúšobné protokoly vydané iným subjektom ako autorizovanou osobou2) ......... Príloha č.:

Výsledky skúšok vykonané výrobcom2): ........................................................... Príloha č.

Certifikáty a skúšobné protokoly vydané zahraničnými skúšobňam2): .............. Príloha č.

Technická dokumentácia  (rozsah upraví autorizovaná osoba)

....................................................................................................................... Príloha č.

  6. Povinnosti  žiadate¾a

Doda� doklady potrebné na výkon certifikácie v slovenskom jazyku.3)
Predloži� na požiadanie  ïalšie požadované doklady, resp. vzorku výrobku.
Splni� ïalšie požiadavky, ktoré uplatní  autorizovaná osoba.

V .................................. dňa:                                                                     ...........................................

                                                                                                                 podpis a pečiatka žiadate¾a

2) Ak žiadate¾ nemôže predloži� požadované doklady, uvedie dôvod.
3) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
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90

V Y H L Á Š K A
Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002

o bezpečnosti technických prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad (ïalej len „úrad“) pod¾a
§ 6 ods.  9,  § 51 ods.  6 a § 52 ods.  7 zákona
č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o bezpečnosti
technických prostriedkov, o schva¾ovaní technických
prostriedkov do prevádzky, ich použití a podrobnosti
o požiadavkách kladených na technické prostriedky,
na ktorých sa spracúvajú utajované skutočnosti a po-
drobnosti o postupe pri certifikácii technických pro-
striedkov.

§ 2

Schva¾ovanie technických prostriedkov
do prevádzky

(1) Pri schva¾ovaní technického prostriedku do pre-
vádzky vedúci1) zis�uje, či
a) je technický prostriedok certifikovaný,2)
b) sú prevádzkové podmienky technických prostried-

kov v súlade so schváleným bezpečnostným projek-
tom a podmienkami práce certifikovaného pro-
striedku,

c) je vypracovaná a schválená smernica o používaní
technického prostriedku pod¾a § 3.

(2) Vedúci zabezpečí spracovanie protokolu o schvá-
lení technického prostriedku do prevádzky, v ktorom
určí obdobie povolenej prevádzky, podmienky a spô-
sob použitia tohto technického prostriedku.

§ 3

Smernica o používaní technického
prostriedku

(1) Na konkretizáciu úloh a opatrení pre jednotli-
vých používate¾ov technických a systémových pro-
striedkov vyplývajúcich z bezpečnostného projektu3)

vydávajú štátny orgán, obec alebo iná právnická osoba
smernicu o používaní technického prostriedku.

(2) Smernica o používaní technického prostriedku
obsahuje
a) zoznam technických a systémových prostriedkov

určených bezpečnostným projektom na prácu
s utajovanými skutočnos�ami s uvedením názvu
a typu technického prostriedku, identifikátora
technického prostriedku, stupňa utajenia, pre kto-
rý možno technický prostriedok používa�, a umiest-
nenie technického prostriedku,

b) zoznam osôb oprávnených používa� technické
a systémové prostriedky zostavený tak, aby bolo
jednoznačne zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom
technickom prostriedku alebo na ktorých technic-
kých prostriedkoch pracova�, rozsah oprávnení,
spôsob identifikácie a autentizácie konkrétnej oso-
by pod¾a § 5 pre každý priradený technický pro-
striedok, rozsah a spôsob používania systémových
prostriedkov, služieb a aplikačného programového
vybavenia,

c) určenie osoby poverenej vykonávaním správy bez-
pečnostných funkcií (ïalej len „bezpečnostný
správca“),

d) určenie osoby poverenej výkonom kontroly dodržia-
vania bezpečnostných zásad (ïalej len „správca in-
formačného systému“),

e) spôsob kontroly a najdlhšie časové limity medzi
jednotlivými kontrolami,

f) spôsob zabezpečenia ochrany utajovaných skutoč-
ností pri haváriách a poruchách technického pro-
striedku,

g) ïalšie oprávnenia a opatrenia.

§ 4

Certifikát technického prostriedku

(1) Žiados� o vykonanie certifikácie technického
prostriedku (ïalej len „žiados�“) predkladá úradu pí-
somne vedúci štátneho orgánu, obec alebo iná práv-
nická osoba (ïalej len „žiadate¾“).

(2) Žiados� obsahuje
a) názov, identifikačné číslo organizácie, adresu žia-

date¾a,

1) § 9 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 51 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z.
3) § 54 zákona č. 241/2001 Z. z.
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b) stupeň utajenia, pre ktorý sa má certifikát technic-
kého prostriedku udeli�,

c) iné údaje a skutočnosti na bezpečnostné posúdenie
technického prostriedku.

(3) K žiadosti sa prikladá
a) bezpečnostný projekt technického prostriedku,

ktorého certifikácia sa požaduje,
b) technický prostriedok, ktorého certifikácia sa vyža-

duje,
c) technická dokumentácia a prevádzková dokumen-

tácia technického prostriedku,
d) zoznam noriem a štandardov, ktorým certifikovaný

technický prostriedok vyhovuje, najvyšší bezpeč-
nostný stupeň, ak bol takýto bezpečnostný stupeň
technickému prostriedku pridelený,

e) kópia bezpečnostného certifikátu, ak bol pre tech-
nický prostriedok už skôr vydaný,

f) identifikačné údaje výrobcu a dodávate¾a,
g) popis prevádzkového prostredia a režimov, v kto-

rých bude technický prostriedok prevádzkovaný.

(4) Ak žiados� o vydanie certifikátu nespĺňa náleži-
tosti pod¾a odsekov 2 a 3, úrad certifikát technického
prostriedku nevydá a zaslanú žiados� spolu s príloha-
mi žiadate¾ovi vráti.

(5) Po splnení požiadaviek úrad vykoná posúdenie
a zhodnotenie predmetného technického prostriedku
a po kladnom posúdení schváli jeho spôsobilos� a vydá
žiadate¾ovi certifikát.4)

(6) Úrad vedie evidenciu vydaných certifikátov tech-
nických prostriedkov.

§ 5

Používanie technických prostriedkov

(1) Rozsah úkonov, ktoré môže oprávnená osoba vy-
konáva�, určuje bezpečnostný správca. Rozsah úko-
nov je zakódovaný prostredníctvom identifikátora po-
užívate¾a v priamej väzbe na technický prostriedok.

(2) Pre technický prostriedok, ktorým sa spracúvajú
utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené, je
identifikátorom používate¾a
a) znalos� informácie dostupnej iba používate¾ovi,
b) pridelený predmet, ktorého obsah jednoznačne

identifikuje používate¾a,
c) kombinácia identifikátorov pod¾a písmen a) a b).

(3) Pre technický prostriedok, na ktorom sa spracú-
vajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné,
Tajné a Prísne tajné, je identifikátorom používate¾a
a) znalos� informácie dostupnej iba používate¾ovi, kto-

rou sa technickému prostriedku identifikuje (iden-
tifikácia používate¾a), a súčasne pridelený predmet,
prostredníctvom ktorého túto identitu potvrdzuje
(autentizácia používate¾a),

b) pridelený predmet, ktorým sa technickému pro-
striedku identifikuje, a súčasné využitie technické-
ho prostriedku alebo jeho časti na nasnímanie nie-
ktorej z osobných charakteristických vlastností

používate¾a, ktorá jeho identitu jednoznačne potvr-
dzuje,

c) iná kombinácia spôsobov identifikácie a autentizá-
cie pod¾a písmen a) a b), pričom identifikáciu a au-
tentizáciu používate¾a nemožno odde¾ova�.

 (4) Identifikátor používate¾a môže obsahova� infor-
mácie určujúce rozsah oprávnení v rámci technického
prostriedku.

 (5) Používate¾ je povinný zabezpeči�, aby nedošlo
k strate, vyzradeniu alebo zneužitiu jeho identifikáto-
ra.

 (6) Každý technický prostriedok, ktorým sa spracú-
vajú utajované skutočnosti, obsahuje kontrolný me-
chanizmus a blokovací mechanizmus, ktorý zabraňuje
používate¾ovi pracova� s technickým prostriedkom
v prípade, že jeho identifikátor ho na túto prácu ne-
oprávňuje.

 (7) Utajovaná skutočnos�, ktorá je výstupom
z technického prostriedku, musí by� označená prísluš-
ným stupňom utajenia tak, aby pri akomko¾vek ïal-
šom použití či manipulácii bolo zaručené dodržanie
podmienok ustanovených zákonom pre stupeň utaje-
nia spojený s utajovanou skutočnos�ou.

 (8) Ustanovenie odseku 7 sa nevz�ahuje na utajo-
vané dokumenty po zašifrovaní, ktoré sú určené na
prenos štandardnými komunikačnými prostriedkami.

 (9) Technické prostriedky sú umiestnené v chráne-
ných priestoroch, v ktorých je zaistená ich ochrana
pred neoprávneným prístupom, poškodením alebo ma-
nipuláciou v súlade s bezpečnostným projektom. Spô-
sob ochrany technických prostriedkov zodpovedá po-
žiadavkám na bezpečnos� technických prostriedkov
spracúvajúcich utajované skutočnosti.

(10) Technický prostriedok sa umiestňuje tak, aby
sa zamedzilo nepovolaným osobám nazera� na utajo-
vané skutočnosti.

(11) Všetky nosiče utajovaných skutočností sa evi-
dujú ako administratívne pomôcky.5)

§ 6

Požiadavky v oblasti bezpečnosti technických
prostriedkov

(1) Kontrolné mechanizmy a blokovacie mechaniz-
my sa uplatňujú počas celej činnosti technických pro-
striedkov tak, aby tieto boli chránené pred narušením
alebo neautorizovanými zmenami.

(2) Na technických prostriedkoch, ktoré pracujú iba
s utajovanými skutočnos�ami stupňa utajenia Vyhra-
dené, zodpovedá používate¾ za ich činnos�; prístup
k utajovaným skutočnostiam sa umožňuje iba v rozsa-
hu pracovnej náplne.

(3) Technické prostriedky, spracúvajúce utajované
skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné alebo

4) § 52 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z.
5) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
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Prísne tajné, musia zabezpečova� najmenej tieto bez-
pečnostné funkcie:
a) jednoznačnú identifikáciu a autentizáciu používa-

te¾a, ktorá predchádza všetkým ïalším aktivitám
používate¾a pri spracúvaní utajovaných skutočnos-
tí na technickom prostriedku,

b) volite¾né riadenie prístupu k objektom na základe
rozlišovania a správy prístupových práv používate-
¾a, jeho identity alebo členstva v skupine používa-
te¾ov,

c) nepretržité vedenie kontrolného záznamu technic-
kých prostriedkov o svojej činnosti s možnos�ou
sledovania, spätného preskúmavania technického
prostriedku, ako aj stanovenia zodpovednosti kon-
krétneho používate¾a za ním vykonané činnosti;
záznam pravidelne kontroluje bezpečnostný správ-
ca,

d) odstránenie utajovaných skutočností z pamä�ových
prvkov  po skončení práce na technickom pro-
striedku, ktoré nie sú potrebné na ïalšie spracova-
nie, archiváciu alebo manipuláciu (operačná pa-
mä�, dočasné súbory a pracovné súbory) tak, aby
sa znemožnilo zistenie ich predchádzajúceho obsa-
hu alebo aby to bolo ve¾mi obtiažne aj za použitia
špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód;
takéto ošetrenie treba vykona� vždy pred pridelením
týchto prostriedkov inému subjektu.

(4) Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol
označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom
utajenia Vyhradené, sa znižuje iba v prípade, ak od-
stránenie informácií tvoriacich utajované skutočnosti
sa vykonalo takým spôsobom, aby spätné získanie
informácií nebolo možné, alebo bolo ve¾mi obtiažne
v prípade použitia špeciálnych laboratórnych pro-
striedkov a metód.

(5) Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol
označený stupňom utajenia Tajné alebo stupňom uta-
jenia Prísne tajné, sa neznižuje.

(6) Nepoužite¾né nosiče informácií sa ničia fyzicky,
a to komisionálnym spôsobom tak, aby žiadnym spô-
sobom nebolo možné informácie z nosiča spätne zís-
ka�.

(7) Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajova-
né skutočnosti stupňov utajenia Tajné alebo Prísne
tajné, sa zabezpečujú proti nežiaducemu elektromag-
netickému vyžarovaniu, ktoré by mohlo spôsobi� vy-
zradenie utajovaných skutočností. Spôsob zabezpeče-
nia sa určí v súlade s inými prijatými bezpečnostnými
opatreniami (najmä s opatreniami objektovej a perso-
nálnej bezpečnosti) a v súlade s ustanoveniami § 7 tak,
aby ochrana bola dostatočne zabezpečená pre daný
stupeň utajenia.

(8) V prípade neprimeraných nákladov na zaistenie
niektorej bezpečnostnej funkcie technického pro-
striedku možno vykona� jej náhradu použitím pro-
striedku personálnej bezpečnosti, administratívnej
bezpečnosti alebo fyzickej bezpečnosti, prípadne ich

vhodnej kombinácie za podmienky zachovania úrovne
bezpečnostnej funkcie pod¾a § 7.

(9) Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajova-
né skutočnosti stupňov utajenia Tajné a Prísne tajné,
musia uklada� utajované skutočnosti na externom
nosiči informácií (disk, disketa) v šifrovanom tvare.

§ 7

Spôsoby zabezpečenia technických
prostriedkov

(1) Technické prostriedky sa zabezpečujú pod¾a oso-
bitného predpisu6) tak, aby toto zabezpečenie zodpo-
vedalo stupňu utajenia, pre ktorý bol technický pro-
striedok schválený do prevádzky.

(2) V odôvodnených prípadoch sa používa aj technic-
ký prostriedok schválený do prevádzky pre nižší stu-
peň utajenia, ako je stupeň utajovaných skutočností
na ňom spracúvaných, ak je ochrana zabezpečená
iným vhodným spôsobom, a to v súlade s bezpečnost-
ným štandardom, ktorý vydá úrad.

§ 8

Použitie systémových prostriedkov

Pre prácu s utajovanými skutočnos�ami stupňov
utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné možno po-
uži� len systémový prostriedok certifikovaný úradom7)
pre daný stupeň utajenia a za podmienok uvedených
v certifikáte technického prostriedku.

§ 9

Certifikát systémového prostriedku

Pri certifikácii systémového prostriedku sa primera-
ne použije § 4.

§ 10

Bezpečnos� informačných systémov

(1) Prevádzkovate¾ informačného systému zabezpe-
čuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu infor-
mačného systému a bezpečnostného správcu a zodpo-
vedá za bezpečnos� jeho prevádzky v súlade
s bezpečnostným projektom a smernicou o používaní
technického prostriedku.

(2) Úloha bezpečnostného správcu obsahuje výkon
správy bezpečnosti informačného systému, ktorý ob-
sahuje najmä pride¾ovanie prístupových práv, správu
autentizačných funkcií a autorizačných funkcií, vy-
hodnocovanie kontrolných záznamov o činnosti infor-
mačného systému, vypracúvanie správ o neoprávne-
ných manipuláciách informačného systému a úlohy
vyplývajúce zo smernice o používaní technického pro-
striedku.

(3) Správca informačného systému vykonáva správu
systému a jeho zdrojov.

6) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
7) § 53 zákona č. 241/2001 Z. z.
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(4) V informačnom systéme sa úloha bezpečnostné-
ho správcu zavádza oddelene od úlohy správcu infor-
mačného systému.

(5) V informačných systémoch, spracúvajúcich uta-
jované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné
a Prísne tajné, sa musí zabezpeči� nepretržité vedenie
kontrolného záznamu o činnosti informačného systé-
mu a jeho zložiek s možnos�ou jeho sledovania, spät-

ného preskúmavania, ako aj stanovenia zodpovednosti
konkrétneho používate¾a za ním vykonané aktivity
v informačnom systéme.

§ 11

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.
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91

V Y H L Á Š K A
Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Národný bezpečnostný úrad (ïalej len „úrad“) pod¾a
§ 65 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) certifikácii a schva¾ovaní systémov a prostriedkov

šifrovej ochrany informácií (ïalej len „prostriedok“)
do prevádzky, o ich použití, nasadení, prepra-
ve, evidencii a o používaní šifrových materiálov,

b) vedení evidencií zamestnancov na úseku šifrovej
ochrany informácií a o overovaní ich odbornej spô-
sobilosti,

c) zriaïovaní rezortného šifrového orgánu alebo jemu
na roveň postaveného šifrového orgánu (ïalej len
„rezortný šifrový orgán“).

§ 2

Certifikácia a schva¾ovanie prostriedkov
do prevádzky

(1) Hodnotiace požiadavky na certifikáciu prostried-
kov, kryptografické metódy a algoritmy použité v pro-
striedkoch ustanovuje úrad v zásadách šifrovej ochra-
ny informácií.

(2) Úrad alebo rezortný šifrový orgán vydáva certifi-
kát prostriedku spolu s návodom na obsluhu a pravid-
lami na používanie prostriedku.

(3) Rezortný šifrový orgán vedie evidenciu certifiká-
tov prostriedkov vydaných vo svojej pôsobnosti. O vy-
daných certifikátoch informuje úrad.

(4) Úrad vedie evidenciu certifikátov prostriedkov
vydaných vo svojej pôsobnosti a v pôsobnosti rezort-
ných šifrových orgánov.

(5) Na požiadanie rezortného šifrového orgánu úrad
informuje o certifikátoch vydaných v jeho pôsobnosti.

(6) Schva¾ova� do prevádzky možno iba certifikované
prostriedky.

§ 3

Postup a spôsob certifikácie prostriedkov

(1) Certifikácia prostriedku sa vykonáva na základe
písomnej žiadosti.

(2) Žiados� obsahuje
a) názov, identifikačné číslo organizácie, adresu žia-

date¾a,
b) vydané certifikáty iných autorizovaných osôb1) spo-

lu s výsledkami meracích protokolov a zoznamom
noriem, ktorým prostriedok vyhovel,

c) protokol o vykonaných prevádzkových skúškach
prostriedku s uvedením dosiahnutých prevádzko-
vých parametrov,

d) dokumentáciu prostriedku v štátnom jazyku2) v pí-
somnej alebo elektronickej forme na bežných nosi-
čoch elektronického spracovania.

(3) Pri inštalácií v podmienkach certifikačného pra-
coviska alebo úvodného zoznámenia sa s prostried-
kom žiadate¾ dodá potrebný počet kusov prostriedku
pod¾a rozhodnutia certifikačného pracoviska.

(4) Úrad certifikuje prostriedky, o ktorých certifiká-
ciu ho požiadal rezortný šifrový orgán alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa podmienky priemyselnej bezpeč-
nosti pod¾a osobitného predpisu.3)

(5) Rezortný šifrový orgán certifikuje prostriedky,
o ktorých certifikáciu ho požiadala právnická osoba,
ktorá spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti po-
d¾a osobitného predpisu.3)

(6) Dokumentácia prostriedku obsahuje tieto údaje
pod¾a stupňa utajenia chránených utajovaných sku-
točností:
a) pre stupeň utajenia Vyhradené

1. určenie a vymedzenie spôsobu použitia pro-
striedkov,

2. typ užívate¾ského prostredia a systémové začle-
nenie prostriedku,

3. návod na obsluhu prostriedku,
4. pravidlá na používanie prostriedku,
5. základné kryptografické parametre, typ krypto-

grafického algoritmu, matematický model všet-
kých použitých kryptografických metód v hodno-
tenom prostriedku,

6. verifikačné dáta a programy na overenie matema-
tického modelu algoritmu prostriedku,

1) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 436/2001 Z. z.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 28/2002 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti.
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7. verifikačné dáta a programy na overenie a testo-
vanie funkcie prostriedku,

8. popis k¾účového hospodárstva, ve¾kos� a štruktú-
ru k¾účov prostriedku,

9. spôsob generovania šifrovacích k¾účov prostried-
ku,

10. blokovú schému a popis prostriedku s vyznače-
ním súčinnostných väzieb jednotlivých častí,

11. blokovú schému a popis častí prostriedku,
12. kryptografický rozbor prostriedku,
13. bezpečnostný rozbor prostriedku,
14. dokumentáciu a výsledky vykonávaných bezpeč-

nostných analýz prostriedku,
15. posúdenie možnosti zmeny kryptografického al-

goritmu z h¾adiska modifikácie prostriedku a li-
cenčnej politiky,

16. postup inštalácie prostriedku,
17. spôsob ochrany prostriedku proti kompromitácii

utajovaných skutočností,
18. detekciu kryptografických chýb,

b) pre stupeň utajenia Dôverné údaje uvedené v pís-
mene a) a
1. spôsob fyzickej realizácie prostriedku,
2. technickú dokumentáciu prostriedku a popis

funkčných a technických parametrov,
3. spôsob spravovania k¾účového hospodárstva

prostriedku,
4. spôsob generovania počiatočných nastavení pro-

striedku,
5. diagnostický systém prostriedku,
6. popis použitých metód autentizácie a identifikácie

prostriedku,
7. postup deinštalácie prostriedku,

c) pre stupeň utajenia Tajné údaje uvedené v písme-
nách a) a b) a 
1. spôsob fyzickej realizácie algoritmu, všetkých je-

ho používaných režimov činnosti vrátane kontrol-
ných príkladov,

2. časový diagram hlavných funkčných stavov
a čiastkových blokov a popis základných funkč-
ných režimov prostriedku,

3. schému zapojenia prostriedku vrátane technic-
kého popisu, definičného obsahu programovate¾-
ných obvodov, mikroprogramov, pamätí a podob-
ne,

4. komentované zdrojové texty celého programového
vybavenia,

5. zdrojový text programového vybavenia prostried-
ku umožňujúci preklad do tvaru zhodného s cer-
tifikovaným prostriedkom a jeho kontrolu,

6. bezpečnostné vlastnosti a technické parametre
nosiča k¾účov,

7. spôsob distribúcie k¾účov,
8. spôsob ochrany k¾účov a kryptografického algo-

ritmu pred kompromitáciou,
9. spôsob likvidácie kryptografických stôp po dein-

štalácii,

10. popis použitých metód, vlastností a bezpečnost-
ných úrovní auditných funkcií,

11. pravidlá na návrh topológie sietí prostriedkov,
12. odolnos� prostriedku proti modifikácii kryptogra-

fických častí,
13. odolnos� a spôsob ochrany programových častí

prostriedku proti napadnutiu vírusom a inými
škodlivými programami alebo proti ich čiastočnej
modifikácii,

14. diagnostiku, priebeh a spôsoby testovania a ini-
cializácie kryptografických častí pri certifikácii
prostriedku,

15. diagnostiku, priebeh a spôsoby testovania a ini-
cializácie kryptografických častí pri sériovej výro-
be prostriedku,

16. spôsob ochrany prostriedku proti kompromitácii
utajovaných skutočností parazitným elektromag-
netickým vyžarovaním,

17. bezpečnostné opatrenia pri sériovej výrobe pro-
striedku,

18. spôsob vykonávania servisnej činnosti prostried-
ku u používate¾a,

d) pre stupeň utajenia Prísne tajné údaje uvedené
v písmenách a) až c) a
1. reakciu prostriedku na vonkajšie podnety ruše-

nia,
2. reakcie prostriedku na náhodné, prípadne úmy-

selné zmeny pracovného prostredia,
3. reakcie prostriedku na výskyt vlastnej chyby,
4. odolnos� prostriedku proti chybe obsluhy,
5. bezpečnostné opatrenia pri výrobe šifrovacích

k¾účov,
6. spôsob likvidácie chybných dielcov a komponen-

tov pri sériovej výrobe a servise prostriedku,
7. spôsob likvidácie použitých, prípadne chybných

nosičov kryptografických prvkov.

§ 4

Používanie, nasadenie a preprava
prostriedkov

(1) Prostriedky možno používa� a nasadzova� iba
v súlade s návodom na obsluhu a pravidlami na ich
používanie.

(2) Prostriedok použitý na ochranu informácií s rôz-
nym stupňom utajenia musí by� certifikovaný na naj-
vyšší stupeň utajenia chránených informácií.

(3) Za prenos utajovaných skutočností technickými
prostriedkami4) sa nepovažuje prenos vnútri chráne-
ného priestoru.5)

(4) Používa� a nasadzova� prostriedky v zahraničí s vý-
nimkou zastupite¾ského úradu Slovenskej republiky
možno len na základe medzinárodnej zmluvy o vzájom-
nej ochrane utajovaných skutočností6) a v súlade s ňou.

4) § 6 ods. 3 zákona č. 241/2001 Z. z.
5) § 2 písm. b) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
6) Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

(oznámenie č. 289/1998 Z. z.), Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
(oznámenie č. 374/1998 Z. z.), Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných
skutočností (oznámenie č. 72/2001 Z. z.).
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(5) Prepravu prostriedkov uskutočňuje kuriér pod¾a
osobitného predpisu.7)

§ 5

Evidencia prostriedkov

(1) Rezortný šifrový orgán vedie evidenciu všetkých
prostriedkov vo svojej správe.

(2) Evidencia prostriedkov sa vedie samostatne, od-
delene od ostatných materiálových evidencií.

(3) Rezortný šifrový orgán raz ročne vykoná fyzickú
inventarizáciu prostriedkov. O výsledku inventarizá-
cie informuje úrad.

§ 6

Používanie šifrových materiálov

(1) Šifrové materiály ako súčas� prostriedku8) sú
heslá, k¾úče, premenné parametre kryptografických
algoritmov označené pod¾a druhu prostriedku a stup-
ňa ochrany utajovaných skutočností. Šifrové materiály
možno používa� len v súlade s pravidlami na používa-
nie prostriedku.

(2) Šifrové materiály, ktoré sa použili, ktoré sú po-
škodené, podozrivé z neoprávnenej manipulácie a kto-
rým skončila platnos� je zakázané používa� na šifrovú
ochranu ïalších utajovaných informácií.

§ 7

Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnanca
na úseku šifrovej ochrany informácií

(1) Zamestnanec na úseku šifrovej ochrany informá-
cií preukazuje odbornú spôsobilos� znalos�ou práv-
nych predpisov o ochrane utajovaných skutočností
a v prípade práce s prostriedkom aj znalos�ou návodu
na jeho obsluhu, pravidiel na jeho používanie a prak-
tickej obsluhy prostriedku.

(2) Odbornú spôsobilos� zamestnancov na úseku šif-
rovej ochrany informácií na stupeň utajenia Vyhrade-
né, Dôverné a Tajné overuje rezortný šifrový orgán.

(3) Odbornú spôsobilos� zamestnancov na úseku šif-
rovej ochrany informácií na stupeň utajenia Prísne
tajné overuje úrad alebo zamestnanci na úseku šifrovej
ochrany informácii rezortného šifrového orgánu pove-
rení úradom.

(4) Na základe overenia odbornej spôsobilosti za-
mestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií pod¾a
odsekov 2 a 3 vydáva vedúci ústredného orgánu štát-
nej správy (ïalej len „vedúci“) osvedčenie na prácu na
určenom úseku šifrovej ochrany informácií pod¾a prí-
lohy.

(5) Rezortný šifrový orgán vedie evidenciu vydaných
osvedčení na prácu na určenom úseku šifrovej ochra-
ny informácií.

§ 8

Vedenie evidencie zamestnancov
na úseku šifrovej ochrany informácií

(1) Rezortný šifrový orgán vedie evidenciu zamest-
nancov na úseku šifrovej ochrany informácií vo svojej
pôsobnosti. Úrad vedie evidenciu zamestnancov na
úseku šifrovej ochrany informácií rezortných šifrových
orgánov.

(2) O zmenách v evidencii zamestnancov na úseku
šifrovej ochrany informácií rezortného šifrového orgá-
nu informujú rezortné šifrové orgány úrad.

(3) Evidencia zamestnancov na úseku šifrovej ochra-
ny informácií9) obsahuje tieto údaje:
a) meno a priezvisko (rodné priezvisko),
b) dátum a miesto narodenia,
c) rodné číslo,
d) osobné evidenčné číslo,
e) názov a adresu zamestnávate¾a,
f) vykonávanú funkciu,
g) stupeň bezpečnostnej previerky, dátum a číslo vy-

jadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostnú
previerku navrhovanej osoby,

h) dátum podpisu záznamu o určení navrhovanej oso-
by oboznamova� sa s utajovanými skutočnos�ami,

i) dátum podpisu vyhlásenia o mlčanlivosti,
j) evidenčné číslo a dátum vydania osvedčenia na prá-

cu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií,
k) dátum zaradenia do evidencie,
l) dátum odňatia osvedčenia na prácu na určenom

úseku šifrovej ochrany informácií.

§ 9

Zriaïovanie rezortného šifrového orgánu

(1) Žiados� vedúceho o súhlas ústredného šifrového
orgánu na zriadenie rezortného šifrového orgánu má
obsahova�
a) názov ústredného orgánu štátnej správy,
b) odôvodnenie zriadenia,
c) navrhovaný termín zriadenia,
d) začlenenie rezortného šifrového orgánu v organi-

začnej štruktúre ústredného orgánu štátnej správy.

(2) Zamestnancom na úseku šifrovej ochrany infor-
mácií rezortného šifrového orgánu môže by� iba osoba
oprávnená oboznamova� sa s utajovanými skutočnos-
�ami. Najmenej jeden zamestnanec na úseku šifrovej
ochrany informácií rezortného šifrového orgánu musí
by� oprávnenou osobou oboznamova� sa s utajovaný-
mi skutočnos�ami stupňa utajenia Prísne tajné.

(3) Utajované písomnosti na úseku šifrovej ochrany
informácií sa evidujú v samostatných protokoloch pí-
somností. Na evidenciu a manipuláciu s utajovanými
písomnos�ami na úseku šifrovej ochrany informácií sa
vz�ahuje osobitný predpis.10)

 7) § 17 a 20 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
 8) § 2 písm. p) zákona č. 241/2001 Z. z.
 9) § 40 písm. c) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov.
10) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. 
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§ 10

Zrušenie rezortného šifrového orgánu

(1) Vedúci zruší rezortný šifrový orgán, ak
a) pominula potreba šifrovej ochrany informácií

v ústrednom orgáne štátnej správy,
b) došlo k zániku alebo zrušeniu ústredného orgánu

štátnej správy,
c) došlo k zlúčeniu ústredného orgánu štátnej správy

s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý má
zriadený rezortný šifrový orgán.

(2) Zrušenie rezortného šifrového orgánu s uvede-

ním dôvodu a dátumu zrušenia vedúci vopred oznámi
úradu.

(3) Na zrušenie rezortného šifrového orgánu vedúci
určí komisiu, ktorá preverí úplnos� prostriedkov a uta-
jovaných skutočností rezortného šifrového orgánu
a navrhne vedúcemu spôsob materiálového vysporia-
dania prostriedkov11) a odovzdania utajovaných sku-
točností pod¾a osobitného predpisu.12)

§ 11

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.

11) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
12) § 22 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. 
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______________________________________________

  (Názov ústredného orgánu štátnej správy)

Evidenčné číslo:

O S V E D Č E N I E

NA PRÁCU NA URČENOM ÚSEKU ŠIFROVEJ OCHRANY INFORMÁCIÍ

Na základe overenia odbornej spôsobilosti vykonaného dňa: .......................................

protokol č. p.: ................................................................................................

v y d á v a m

pod¾a § 64 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

.........................................................................................................................................................................
                  (meno, priezvisko, miesto narodenia, rodné číslo)

osvedčenie

..........................................................................................................................................................................

(Uvies� konkrétne určený úsek šifrovej ochrany informácií, napríklad na riadenie šifrového orgánu, na obsluhu
prostriedku.)

Dátum vydania: Vedúci ústredného orgánu štátnej správy

(podpis a odtlačok pečiatky)

Príloha
k vyhláške č. 91/2002 Z. z.
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92

V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. februára 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie
povolenia na vznik a činnos� centrálneho depozitára cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 100 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
(ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vznik
a činnos� centrálneho depozitára cenných papierov
(ïalej len „centrálny depozitár“) preukazujú zaklada-
telia budúceho centrálneho depozitára alebo Stredisko
cenných papierov pod¾a § 163 ods. 1 zákona predlože-
ním dokladov o splnení týchto podmienok Úradu pre
finančný trh (ïalej len „úrad“). 

§ 2

(1) Splnenie podmienky pod¾a § 100 ods. 2 písm. a)
zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audíto-
ra o splatení základného imania najmenej vo výške
250 000 000 Sk.

(2) Splnenie podmienky pod¾a § 100 ods. 2 písm. b)
zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôvery-
hodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov
vložených do základného imania budúceho centrálne-
ho depozitára jeho  zakladate¾mi a dokladov o pôvode
ïalších finančných zdrojov budúceho centrálneho de-
pozitára, napríklad účtovných závierok  za posledné
tri roky overených audítorom; ak  centrálny depozitár
je súčas�ou konsolidovaného celku, tiež predložením
konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri
roky alebo správ o hospodárení za posledné tri roky
schválených valným zhromaždením centrálneho depo-
zitára.

(3) Splnenie podmienky pod¾a § 100 ods. 2 písm. c)
zákona sa preukazuje predložením 
a) dokladov pod¾a odseku 2 týkajúcich sa akcionárov

s kvalifikovanou účas�ou na centrálnom depozitári,
b) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodné-

ho mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak
bolo pridelené, sídla, výšky základného imania
a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní
alebo na  hlasovacích právach, v ktorých má akcio-
nár s kvalifikovanou účas�ou na  budúcom centrál-
nom depozitári podiel na základnom imaní alebo na

hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, ale-
bo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo
dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom
ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienok pod¾a § 100 ods. 2 písm. d)
zákona sa preukazuje predložením dokladov preuka-
zujúcich
a) vecné predpoklady výkonu činností budúceho cen-

trálneho depozitára, a to
1. doklady preukazujúce vlastnícky, nájomný alebo

iný užívate¾ský vz�ah k budovám alebo nebyto-
vým priestorom, kde sa budú vykonáva� činnosti
budúceho centrálneho depozitára,

2. postupy zabezpečujúce ochranu utajovaných in-
formácií;

b) personálne predpoklady výkonu činnosti budúceho
centrálneho depozitára, a to
1. údaje o personálnom obsadení jednotlivých orga-

nizačných útvarov budúceho centrálneho depozi-
tára s uvedením počtu zamestnancov a požiada-
viek na ich vzdelanie,

2. údaje o spôsobe vykonania vstupnej a ïalšej  od-
bornej prípravy zamestnancov budúceho centrál-
neho depozitára;

c)  organizačné predpoklady výkonu činnosti budúce-
ho centrálneho depozitára, a to
1. opis bezpečnostného režimu,
2. systém vnútornej kontroly,
3. program činnosti zameranej proti legalizácii príj-

mov z trestnej činnosti,1)
 4. postupy pri plnení informačných povinností, 
 5. postupy vypracovania a predkladania výkazov,

podkladov a informácií úradu.

(5) Splnenie podmienok pod¾a § 100 ods. 2 písm. e)
zákona  sa pri osobách navrhovaných za členov pred-
stavenstva, dozornej rady, prokuristu a  osôb zodpo-
vedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje pred-
ložením 
a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní  a  praxi v oblasti

finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý po-
tvrdzuje  splnenie podmienok pod¾a § 100 ods. 10
až 12 zákona; tento doklad sa nevyžaduje pri oso-
bách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, 

b) stručného odborného životopisu, 
c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri me-

siace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením

1) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 880 Zbierka zákonov č. 92/2002 Čiastka 37



o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štá-
tu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde
sa obvykle zdržiava, 

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok  pod¾a
§ 8 písm. b) zákona.

(6) Splnenie podmienok pod¾a § 100 ods. 2 písm. f)
a g) zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov potvrdzujúcich preh¾adnos� skupiny

s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kva-
lifikovanou účas�ou na budúcom centrálnom depo-
zitári, s uvedením výšky priamych a nepriamych
podielov na základnom imaní alebo hlasovacích
právach v právnickej osobe v rámci takej skupiny,
napríklad výpisu z obchodného registra, výpisu
z registra emitenta alebo výpisu z účtu majite¾a
zaknihovaného cenného papiera,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci
skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcio-
nár s kvalifikovanou účas�ou na budúcom centrál-
nom depozitári, neprekážajú výkonu doh¾adu, na-
príklad grafického znázornenia štruktúry takej
skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich úzke
väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úz-
kymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifi-
kovanou účas�ou na budúcom centrálnom depozi-
tári, úzke väzby, z ktorých vyplýva, že právny
poriadok príslušného štátu ani spôsob jeho uplat-
ňovania neprekážajú výkonu doh¾adu.

(7) Splnenie podmienky pod¾a § 100 ods. 2 písm. h)
zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzu-
júcich finančnú schopnos� akcionárov zakladajúcich
centrálny depozitár  preklenú� prípadnú nepriaznivú
finančnú situáciu centrálneho depozitára, ktorá je
primeraná rozsahu činnosti centrálneho depozitára,
napríklad účtovnej závierky týchto akcionárov overe-
nej audítorom; ak je tento akcionár súčas�ou konsoli-
dovaného celku, aj konsolidovanej účtovnej závierky
za posledné tri roky alebo správ o hospodárení za
posledné tri roky schválených príslušným orgánom

akcionára centrálneho depozitára, obchodného a fi-
nančného plánu na obdobie nasledujúcich troch ro-
kov.

(8) Splnenie podmienok pod¾a § 100 ods. 2 písm. i)
zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzu-
júcich informácie o technickom vybavení budúceho
centrálneho depozitára s uvedením údajov o výpočto-
vej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme
a systéme na technické spracovanie údajov pod¾a § 99
ods. 3 písm. g) zákona vrátane informácií o bezpečnos-
ti prenosu dát a vnútorných pracovných predpisov,
smerníc alebo  pokynov upravujúcich bezpečnos� sys-
tému na technické spracovanie údajov s uvedením
spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používa-
nia.

§ 3

(1) Doklady pod¾a § 2 sa predkladajú v origináloch,
a ak nemožno predloži� ich originály, predkladajú sa
ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady pod¾a § 2 vyhotovené v cudzom
jazyku, splnenie týchto podmienok sa preukazuje aj
úradne  osvedčeným prekladom takých dokladov do
slovenského jazyka.

(3) Doklady pod¾a § 2 predložené úradu pred poda-
ním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnos�
centrálneho depozitára pod¾a § 100 ods. 1 zákona
možno nahradi� písomným  vyhlásením zakladate¾ov
centrálneho depozitára alebo  písomným vyhlásením
Strediska cenných papierov o tom, že tieto doklady sú
aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením  úradne
osvedčených podpisov osôb oprávnených za neho ko-
na� a zoznamu už predložených dokladov a dátumu
ich predloženia úradu. 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

František Hajnovič v. r.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch). 
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