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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov:

Národný bezpečnostný úrad

Sídlo:

Budatínska 30, 851 07 Bratislava

Druh:

ústredný orgán štátnej správy

Štatutárny orgán:

Ing. Jozef Magala

Dátum vzniku:

1. novembra 2001

IČO:

36061701

Kontakt:

+ 421 2 6869 1111, podatelna@nbusr.sk

Webové sídlo:

www.nbusr.sk

HLAVNÉ ČINNOSTI ÚRADU
Tvorba a realizácia štátnej politiky pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický
podpis.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU
Na čele Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) stojí riaditeľ. Úrad sa organizačne člení na priamo
riadené útvary, ktoré sa ďalej členia na odbory. Za koordináciu činnosti útvarov zodpovedá námestník riaditeľa
úradu. Osobitné postavenie patrí audítorovi.

NRÚ ‐ námestník riaditeľa úradu
AU ‐ vnútorný audítor
OK ‐ odbor kontroly
KÚ ‐ kancelária úradu
OMO ‐ odbor medzinárodných vzťahov a organizačných činností
OLP ‐ odbor legislatívy a práva
OP ‐ odbor personalistiky
OVB ‐ odbor vnútornej bezpečnosti
SP ‐ sekcia previerok
OBA ‐ odbor bezpečnostnej akreditácie
OBP ‐ odbor bezpečnostných previerok
OIA ‐ odbor informačných analýz
OEP ‐ odbor evidencie a podpory
SE ‐ sekcia ekonomiky
OF ‐ odbor finančný
OMTZ ‐ odbor materiálno‐technického zabezpečenia
SIBEP ‐ sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu
OA ‐ odbor akreditácie
OC ‐ odbor certifikácie
OKO ‐ odbor kybernetickej ochrany
OPr ‐ odbor prevádzky
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2. POSLANIE ÚRADU
Právnym základom pôsobenia úradu je zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných
skutočností“), zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o elektronickom podpise”) a vykonávacie predpisy k týmto zákonom.
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Úrad pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť ochrany utajovaných skutočností. Vykonáva
bezpečnostné previerky fyzických osôb a podnikateľov (fyzických osôb‐podnikateľov alebo právnických osôb),
vykonáva certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických
zabezpečovacích prostriedkov, uskutočňuje kontrolu utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach
a v právnických osobách, podieľa sa na ochrane zahraničných informácií a pôsobí ako centrálny register pri
výmene utajovaných skutočností. Vo vzťahu k iným štátom, orgánom Európskej únie (ďalej len „EÚ“)
a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“) pôsobí ako národná bezpečnostná autorita. V tejto
roli je pre úrad prioritou garantovať ochranu utajovaných skutočností iných štátov, EÚ a NATO a súčasne
vytvárať národný systém ochrany utajovaných skutočností.
ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ
Úrad ako ústredný šifrový orgán Slovenskej republiky zabezpečuje bezpečné vládne a zahraničné spojenie,
vykonáva certifikáciu prostriedkov šifrovej ochrany informácií (ďalej len „ŠOI“), uskutočňuje kontrolu
bezpečnosti ŠOI, vydáva bezpečnostné štandardy ŠOI a koordinuje výskum a vývoj prostriedkov ŠOI.
Je garantom a národnou autoritou v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti ŠOI a pôsobí ako Národná
distribučná autorita, ktorá je vstupným a kontaktným bodom Slovenskej republiky na výmenu a distribúciu
šifrovacích zariadení a šifrového materiálu.
ELEKTRONICKÝ PODPIS
Úrad z pozície ústredného orgánu štátnej správy pre elektronický podpis podporuje štátne orgány pri zavádzaní
elektronického podpisu. Je prevádzkovateľom koreňovej certifikačnej autority, certifikuje bezpečné produkty
elektronického podpisu, elektronickej pečate a časovej pečiatky, posudzuje súlad elektronických podateľní
so zákonnými požiadavkami, vykonáva akreditáciu certifikačných autorít a realizuje kontroly certifikačných
autorít a príslušných registračných autorít.

3. PERSONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Plnenie úloh úradu zabezpečujú príslušníci, ktorí sú v služobnom pomere podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere podľa zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Uchádzači o získanie pracovnej pozície na úrade v služobnom pomere prechádzajú náročným procesom výberu,
ktorý kladie vysoké nároky na ich bezúhonnosť, bezpečnostnú spoľahlivosť a celkovú morálnu spôsobilosť.
Okrem štandardných výberových procedúr sa podrobujú bezpečnostnej previerke IV. stupňa (Prísne tajné)
a psychologickému vyšetreniu so zameraním na preskúmanie psychickej a emocionálnej stability. Výberový
proces je časovo a psychicky náročný, zabezpečuje však kvalitný výber budúcich príslušníkov úradu.
Počet príslušníkov a zamestnancov úradu za posledné tri roky mierne klesol (z 236 na 226), štruktúra ich
zaradenia je však stabilná a nezmenila sa ani mierna prevaha počtu žien nad počtom mužov (viď tabuľka č. 1).
Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2014

2

Tabuľka č. 1: Počet príslušníkov a zamestnancov v rokoch 2012 ‐ 2014.
2012
2013

2014

Príslušníci zaradení do

208 (88,14%)

206 (88,79%)

200 (88,50%)

prípravnej štátnej služby

10 (4,81%)

9 (4,37%)

9 (4,37%)

stálej štátnej služby

196 (94,23%)

194 (94,17%)

188 (83,19%)

dočasnej štátnej služby

2 (0,96%)

3 (1,46%)

3 (1,33%)

Zamestnanci

28 (11,86%)

26 (11,21%)

26 (11,50%)

Spolu

236 (114 mužov a 122 žien)

232 (110 mužov a 122 žien)

226 (104 mužov a 122 žien)

V posledných rokoch je možné pozorovať trend postupného zvyšovania priemerného veku príslušníkov
a zamestnancov úradu. Aktuálne je najpočetnejšie zastúpená skupina vo veku 35 až 49 rokov (51,77%). Pomer
počtu najmladších (do 34 rokov) a starších (nad 50 rokov) príslušníkov a zamestnancov úradu (20,80% : 27,43%)
naznačuje, že úrad pri zabezpečovaní svojej prirodzenej kontinuity musí pokračovať v početnom posilňovaní
najmladšej vekovej skupiny. Súhrnné údaje o vekovej štruktúre úradu sú uvedené v tabuľke č. 2).
Tabuľka č. 2: Vek príslušníkov a zamestnancov úradu v rokoch 2012 – 2014.
2012
2013

2014

Mladší ako 34 rokov

68 (28,81%)

59 (25,43%)

47 (20,80%)

35 až 49 rokov

114 (48,31%)

113 (48,71%)

117 (51,77%)

50 až 59 rokov

47 (19,92%)

51 (21,98%)

49 (21,68%)

Starší ako 60 rokov

7 (2,97%)

9 (3,88%)

13 (5,75%)

Priemerný vek

41,3

42,2

44,2

Úrad príslušníkom a zamestnancom umožňuje udržiavanie odbornej pripravenosti a zručností a prehlbovanie
kvalifikácie na odborných kurzoch, seminároch a školeniach doma i v zahraničí. V prípade potreby zabezpečuje
aj zvyšovanie ich kvalifikácie na vysokých školách a špecializované policajné (odborné) vzdelávanie príslušníkov
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktoré je podmienkou pre zaradenie do stálej štátnej služby. Údaje
o vzdelanostnej štruktúre sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Vzdelanie príslušníkov a zamestnancov úradu v rokoch 2012 – 2014.
2012
2013

2014

Vysokoškolské ‐ III. stupeň

6 (2,54%)

6 (2,59%)

9 (3,98%)

Vysokoškolské ‐ II. stupeň

171 (72,46%)

174 (75,00%)

168 (74,34%)

Vysokoškolské ‐ I. stupeň

9 (3,81%)

4 (1,72%)

3 (1,33%)

Úplné stredné

48 (20,34%)

46 (19,83%)

44 (19,47%)

Základné

2 (0,85%)

2 (0,86%)

2 (0,88%)
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4. ČINNOSŤ ÚRADU
Úrad pri plnení úloh zohľadňuje právny rámec, ktorý vymedzuje jeho základné poslanie. Tvorba a realizácia
štátnej politiky pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis obsahuje celý
rad výkonných, no aj legislatívnych, administratívnych a ďalších podporných činností.

4.1 LEGISLATÍVA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
V roku 2014 pokračovali práce na príprave nového zákona o ochrane utajovaných informácií, ktorých účelom
bolo odstrániť nedostatky identifikované v aplikačnej praxi a stanoviť optimálne zásady a minimálne štandardy
na vytvorenie bezpečného prostredia pre utajované skutočnosti. Úrad sa snažil formulovať návrh s maximálnou
precíznosťou tak, aby vzhľadom na svoju dostatočnú predvídateľnosť spĺňal požiadavky kvality zákona
a zabezpečil náležitú ochranu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, ako aj záujmov NATO a EÚ.
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti riaditeľ úradu požiadal predsedu vlády Slovenskej republiky o zmenu
termínu predloženia zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky z novembra 2014 na december 2015.
V súvislosti s prijatím zákona č. 305/2013 Z. z. o e‐Governmente úrad vypracoval iniciatívne návrhy na
novelizáciu vykonávacích predpisov k zákonu o elektronickom podpise. Novelizácia legislatívy prioritne
smerovala k zavedeniu nových služieb poskytovaných úradom v oblasti elektronického podpisu, ktoré sú
podporným prvkom elektronickej komunikácie upravenej v zákone o e‐Governmente. Novely vyhlášok NBÚ
•

č. 131/2009 Z. z. o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch,

•

č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách
na audit, rozsahu auditu a kvalifikáciu audítorov,

•

č. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou
a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností,

•

č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na
vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis a

•

č. 135/2009 Z. z. o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky

nadobudli účinnosť 15. marca 2014.
Novela vyhlášky NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom
styku a administratívnom styku bola predložená na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie s cieľom
notifikácie.
INTERNÉ PREDPISY
V roku 2014 bolo vo vestníku úradu vydaných 12 nariadení riaditeľa úradu a 32 rozkazov riaditeľa úradu. Nové
nariadenia riaditeľa úradu boli vydávané na implementáciu všeobecne záväzných predpisov (napr. verejné
obstarávanie, rozsah personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci nadriadených, personálna evidencia
a úlohy útvarov súvisiace so služobným pomerom) a najmä s cieľom zefektívniť vnútorné procesy (napr. zmena
organizačného poriadku, nové pravidlá obehu účtovných dokladov, regulácia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely, postup pri vysielaní príslušníkov na výkon štátnej služby v zahraničí). Rozkazy riaditeľa
úradu slúžili na určenie nositeľov konkrétnych úloh pri výcviku, medzirezortnej spolupráci, verejnom
obstarávaní, inventarizácii majetku.
SPRÁVNE A PRIESTUPKOVÉ KONANIE
Úrad ako správny orgán v roku 2014 konal v dvoch prípadoch. V rámci týchto konaní uložil právnickým osobám
pokuty v celkovej sume 1 350,‐ eur.

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2014

4

V roku 2014 úrad prijal 14 oznámení o neoprávnenej manipulácii s utajovanou písomnosťou. V rámci
preverovania jednotlivých prípadov neboli zistené dôvody pre začatie správneho konania vo veci priestupkov
na úseku ochrany utajovaných skutočností.
ZNALECKÁ ČINNOSŤ
Úrad je znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 520000 – ochrana utajovaných skutočností. V roku 2014 príslušné
orgány nepožiadali úrad o žiadne znalecké skúmanie.

4.2 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
VZŤAHY S EÚ A NATO
V medzinárodnom prostredí úrad pôsobí ako národná bezpečnostná autorita, spolupracuje s bezpečnostnými
orgánmi NATO a EÚ a garantuje ochranu utajovaných skutočností týchto inštitúcií.
Pôsobenie úradu v bezpečnostných orgánoch NATO súviselo v roku 2014 najmä s plnením úloh, ktoré úradu
vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v aliancii. Príslušníci úradu sa zúčastňovali na rokovaniach
Bezpečnostného výboru NATO vo formáte pre bezpečnostnú politiku, ktorý sa ťažiskovo sústreďoval na
prípravu nových bezpečnostných smerníc NATO pre oblasť priemyselnej bezpečnosti a utajovaných projektov.
Po niekoľkých rokoch rokovaní na pôde výboru NATO sa členským krajinám v roku 2014 podaril schváliť dôležitý
dokument o zdieľaní informácií a spravodajských informácií s nečlenskými entitami NATO. Významnými sú
pravidelné rokovania Bezpečnostného výboru na úrovni riaditeľov národných bezpečnostných autorít členských
krajín, ktorý zasadá minimálne dva krát ročne, rieši všetky otázky súvisiace s bezpečnostnou politikou NATO a je
poradným orgánom najvyššieho rozhodovacieho orgánu aliancie, Severoatlantickej rady (ďalej len „NAC“).
Úrad v rámci svojho zastúpenia na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO (ďalej len „SD NATO“)
pokrýval problematiku kybernetickej bezpečnosti, pričom sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach výboru
pre kybernetickú bezpečnosť a NAC, kde participoval na tvorbe strategických dokumentov NATO. V roku 2014
výbor vypracoval a predložil na schválenie do NAC aktualizácie Posilnenej politiky kybernetickej obrany NATO
a Akčného plánu kybernetickej obrany NATO, ktoré patria k najdôležitejším strategickým dokumentom NATO
v tejto oblasti. V druhej polovici roka začal výbor pripravovať nové Memorandum o porozumení, ktoré
upravuje podmienky spolupráce medzi NATO a členskými krajinami a v prípade kybernetického útoku
predpokladá poskytnutie pomoci aliančným spojencom zo strany NATO. V oblasti informačnej bezpečnosti
prebiehali expertné formáty, na ktorých sa rozhodovalo o certifikácii informačných systémov určených
na prenos utajovaných skutočností a riešili otázky spojené so spoluprácou NATO a súkromným sektorom.
V roku 2014 úrad venoval nemalú pozornosť prebiehajúcej výstavbe nového sídla NATO. Riešil najmä
problematiku národnej inštalácie informačno‐komunikačných technológií v priestoroch budúceho pôsobiska SD
NATO, pričom úzko spolupracoval s rezortmi zahraničných vecí, obrany, vnútra, Slovenskou informačnou
službou a Vojenským spravodajstvom. Úrad sa podieľal na aktivitách Archívneho výboru NATO, ktorý v minulom
roku schválil novú smernicu Direktíva o uchovávaní digitálnych informácií NATO trvalej hodnoty. V rámci
činnosti výboru a v spolupráci s rezortom obrany úrad participoval na zmapovaní informácií, ktoré boli
vytvárané v rámci vojenských misií IFOR a SFOR.
Príslušníci úradu sa v roku 2014 pravidelne zúčastňovali aj na rokovaniach bezpečnostných výborov EÚ. Úrad
má zastúpenie v Bezpečnostnom výbore Rady EÚ, ktorý plní poradnú úlohu Generálneho sekretariátu Rady pri
príprave politík bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností tejto inštitúcie, v 2 podvýboroch Rady – pre
informačnú bezpečnosť a pre akreditáciu, v Poradnej skupine Komisie EÚ pre bezpečnostnú politiku, ktorá
zodpovedá za prípravu a výkon bezpečnostných politík a pravidiel v rámci Komisie EÚ. Nosnou časťou agendy
Bezpečnostného výboru Rady EÚ v roku 2014 bola revízia a tvorba nových bezpečnostných politík zameraných
na priemyselnú bezpečnosť, bezpečnostné predpisy Rady, poskytovanie utajovaných skutočností súdom
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a justičným orgánom, prístup Európskeho parlamentu k utajovaným informáciám EÚ v oblasti spoločnej
a zahraničnej bezpečnostnej politiky, návrh bezpečnostných pravidiel Všeobecného súdu, politika
informovanosti a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti na účely ochrany utajovaných skutočností EÚ,
koncept zdieľania utajovaných skutočností EÚ s inštitúciami, agentúrami, úradmi a orgánmi únie. V rámci
Komisie EÚ úrad participuje aj na budovaní satelitného systému Galileo, vydávaní štandardov pre elektronický
podpis a príprave predpisov na ochranu utajovaných skutočností Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
Činnosť úradu sa pri ochrane utajovaných skutočností EÚ neobmedzovala iba na prácu v pracovných skupinách
a podskupinách, ale prostredníctvom európskeho programu TAIEX (Technical Assistance and Information
Exchange) úrad poskytol odbornú podporu v oblasti ochrany utajovaných skutočností zahraničnému partnerovi
z Bosny a Hercegoviny. Koncom roka 2014 úrad na žiadosť zahraničného partnera zorganizoval workshop
zameraný na oblasť personálnej a priemyselnej bezpečnosti.
BILATERÁLNE VZŤAHY
Aj v roku 2014 pokračovalo rozširovanie počtu bilaterálnych zmlúv o výmene a ochrane utajovaných
skutočností. Bez týchto zmlúv by úrad nemohol vykonávať bezpečnostné previerky cudzincov, súkromný sektor
by sa nemohol zúčastňovať na realizácii zákaziek, pri ktorých dochádza k postupovaniu zahraničných
utajovaných skutočností firmám. Úrad ako gestorský orgán oslovuje svojich partnerov v zahraničí a pripravuje
návrhy textov zmlúv, ktoré následne schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Úrad predložil v roku 2014 na
medzirezortné pripomienkové konanie bilaterálne dohody s Arménskom a Kazachstanom. Dohoda medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností bola
podpísaná 11. novembra 2014 v Bratislave.
1. októbra 2014 vstúpila do platnosti nová Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej
republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (podpísaná 13. novembra 2013 vo Varšave), ktorá
nahradila dokument platný do 30. septembra 2014.

4.3 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ
Vykonávanie bezpečnostných previerok fyzických osôb patrí ku kľúčovým činnostiam úradu. Úrad v roku 2014
prijal 4 951 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby, 1 767 z nich pochádzalo od
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Za sledované obdobie bolo vydaných 4 617 osvedčení, z toho 1 695
osvedčení pre rezort obrany. Badateľný nárast počtu žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky v roku 2014
súvisel s vypršaním platnosti veľkého množstva osvedčení stupňa utajenia Dôverné (platnosť 10 rokov), ktoré
úrad vydal v roku 2004 v súvislosti s vtedajšou zmenou právnej úpravy o ochrane utajovaných skutočností. Úrad
na nárast počtu žiadostí reagoval efektívnejším využívaním vnútorných kapacít, úpravou tokov informácií a úloh
a zmenou priorít niektorých činností. Počty osvedčení vydaných v roku 2014 a porovnanie údajov s rokom 2013
sú prehľadne uvedené v tabuľke č. 4.
Tabuľka č. 4: Prehľad osvedčení vydaných v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013

2014

Dôverné

1277

2883

z toho Dôverné pre MO SR

345

734

Tajné

1050

1415

z toho Tajné pre MO SR

628

837

Prísne Tajné

327

266

z toho Prísne Tajné pre MO SR

144

142

Spolu

2654

4617

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2014

6

V roku 2014 bolo vydaných 29 rozhodnutí a podaných 24 odvolaní navrhovaných osôb proti rozhodnutiu úradu.
V 21 prípadoch Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu (ďalej len „výbor“) rozhodnutie úradu potvrdil, v 3 prípadoch výbor rozhodnutie úradu
zrušil a vrátil na ďalšie konanie. Tabuľka č. 5 prehľadne zobrazuje tieto údaje a vyjadruje ich porovnanie
s údajmi za predchádzajúci rok.
Tabuľka č. 5: Odvolania fyzických osôb proti rozhodnutiam úradu v rokoch 2013 a 2014.
2013
2014
Počet rozhodnutí

31

29

Počet odvolaní

5

24

Počet rozhodnutí, ktoré výbor potvrdil

4

21

Počet rozhodnutí, ktoré výbor zrušil

1

3

Počet žalôb podaných na Najvyššom súde

0

1

V roku 2014 úrad prijal 14 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky cudzinca, osvedčenie bolo vydané
v 13 prípadoch.
Vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam postupovaným NATO a EÚ bolo navrhovaným osobám vydaných 3 128
certifikátov (1 496 certifikátov NATO a 1 632 certifikátov EÚ). Úrad vydal aj 13 certifikátov NATO ATOMAL.
Držitelia certifikátov sú povinní každoročne absolvovať poučenie o povinnostiach na ochranu utajovaných
skutočností NATO, resp. EÚ. V roku 2014 úrad vykonal 785 poučení osôb zo štátneho i súkromného sektoru
(441 držiteľov certifikátov NATO a 344 držiteľov certifikátov EÚ). Špeciálnym druhom poučenia je poučenie
držiteľov certifikátov NATO ATOMAL, ktoré sa nevykonávajú len v pravidelných ročných intervaloch, ale aj
v čase nadobudnutia a zániku jeho platnosti (vstupné, každoročné a záverečné poučenia). Certifikáty NATO
ATOMAL oprávňujú na prístup k utajovaným skutočnostiam USA, ktoré sa týkajú strategického jadrového
odstrašovania NATO a preto sa vydávajú úzkemu okruhu osôb. V Slovenskej republike je aktuálne 32 držiteľov
certifikátov NATO ATOMAL, v roku 2013 úrad vykonal 45 poučení.
PRIEMYSELNÁ BEZPEČNOSŤ
V oblasti priemyselnej bezpečnosti úrad vykonáva bezpečnostné previerky právnických osôb (podnikateľov).
Úrad ich vykonáva na žiadosť štatutárneho orgánu ak existuje predpoklad, že právnickej osobe bude postúpená
utajovaná skutočnosť zo štátneho orgánu, alebo bude štátnym orgánom požiadaná o vytvorenie utajovanej
skutočnosti. Rovnako úrad vykonáva bezpečnostné previerky podnikateľov, ktorí plánujú požiadať o povolenie
s obchodovaním s vojenským materiálom.
V roku 2014 úrad prijal 104 žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa, teda iba nepatrne viac
ako v predchádzajúcom roku. Úrad vydal 95 potvrdení o priemyselnej bezpečnosti, z toho 10 potvrdení stupňa
utajenia Vyhradené, 59 potvrdení stupňa utajenia Dôverné, 21 potvrdení stupňa utajenia Tajné a 5 potvrdení
stupňa utajenia Prísne tajné.
Tabuľka č. 6: Prehľad potvrdení o priemyselnej bezpečnosti vydaných v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013
2014
Vyhradené

3

10

Dôverné

65

59

Tajné

16

21

Prísne Tajné

2

5

Spolu

86

95
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Úrad v roku 2014 vydal 11 rozhodnutí, ktorými zrušil platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Odvolanie
proti rozhodnutiu úradu podali traja podnikatelia. O odvolaniach rozhodoval výbor, pričom v dvoch prípadoch
rozhodnutie úradu potvrdil a v jednom prípade ho zrušil a vrátil na nové konanie. Dva prípady skončili žalobou
na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Prehľad týchto rozhodnutí je uvedený v tabuľke č. 7.
Tabuľka č. 7: Odvolania podnikateľov proti rozhodnutiam úradu v rokoch 2013 a 2014.
2013
2014
Počet rozhodnutí

9

11

Počet odvolaní

4

3

Počet odvolaní ‐ autoremedúra

1

0

Počet rozhodnutí, ktoré výbor potvrdil

1

2

Počet rozhodnutí, ktoré výbor zrušil

2

1

Počet žalôb podaných na Najvyššom súde

0

2

Vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam NATO a EÚ bolo v roku 2014 podnikateľom vydaných 16 certifikátov
NATO a 12 certifikátov EÚ.
ADMINISTRATÍVNA BEZPEČNOSŤ
Úrad v roku 2014 prijal a odoslal 5 281 utajovaných písomností. Záznam o ich spracovaní v protokole
utajovaných písomností je uvedený v tabuľke č. 8.
Tabuľka č. 8: Počet utajovaných písomností spracovaných na úrade v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013
2014
Vyhradené

3613

5083

Dôverné

260

194

Tajné

3

4

Prísne tajné

0

0

Úrad zabezpečil prevzatie utajovaných skutočností od troch subjektov bez právneho nástupcu, odňatie
utajovaných skutočností nepovolanej osobe a vykonal úkony potrebné na zabezpečenie ich ochrany.
Úrad v uplynulom roku vydal 19 metodických usmernení, vykonal 4 celodenné školenia a usporiadal viacero
odborných seminárov o vybraných problémoch administratívnej bezpečnosti.
CENTRÁLNY REGISTER
Centrálny register Slovenskej republiky, ktorý vedie úrad, plní úlohy prijímateľa a odosielateľa utajovaných
skutočností, ktoré sa vymieňajú v rámci medzinárodnej spolupráce. V roku 2014 bolo jeho prostredníctvom
zaevidovaných 2 444 utajovaných písomností NATO a 1 737 utajovaných písomností EÚ. Úrad v hodnotenom
období sprostredkoval 113 výmen utajovaných skutočností so zahraničnými štátmi. Prehľad činnosti
centrálneho registra v roku 2014 a porovnanie údajov s rokom 2013 je uvedený v tabuľkách č. 9 až 11.
Tabuľka č. 9: Počet zaevidovaných utajovaných písomností NATO v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013
2014
NATO RESTRICTED

321

290

NATO CONFIDENTIAL

993

1113

NATO SECRET

489

1041

NATO TOP SECRET

0

0
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Tabuľka č. 10: Počet zaevidovaných utajovaných písomností EÚ v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013

2014

EU RESTRICTED

1040

977

EU CONFIDENTIAL

625

673

EU SECRET

110

87

EU TOP SECRET

0

0

Tabuľka č. 11: Výmena utajovaných skutočností so zahraničnými štátmi v rokoch 2013 a 2014.
Stupeň utajenia
2013
2014
Vyhradené

14

64

Dôverné

3

15

Tajné

34

25

Prísne tajné

8

9

Na úrade je od roku 2010 vytvorený aj register utajovaných skutočností NATO ATOMAL. V roku 2014
nezaevidoval žiadnu utajovanú skutočnosť.
Dôležitou udalosťou uplynulého roka bolo cvičenie NATO ABLE STAFF 2014. Jeho cieľom bolo preveriť
procedúry a komunikačné systémy súvisiace s jadrovým plánovaním a konzultáciami, precvičiť použiteľné
opatrenia Systému krízovej odozvy NATO (NCRS), realizovať praktický výcvik personálu v centrále NATO,
v SHAPE a v národných ústrediach v konzultačných procedúrach. Úrad sa na cvičení zúčastňoval na distribučnej
úrovni, prijímanie a postupovanie utajovaných skutočností sa vykonávalo prostredníctvom centrálneho registra
úradu. Na politicko‐technickej a strategickej úrovni sa cvičenia zúčastnili zainteresované rezorty (zahraničných
vecí a obrany) a Úrad vlády SR.
FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ
V rámci realizovaných bezpečnostných previerok podnikateľov úrad v roku 2014 posudzoval opatrenia fyzickej
a objektovej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností u 43 preverovaných subjektov a vypracoval 30
metodických usmernení v tejto oblasti.
OCHRANA PRED NEŽIADUCIM ELEKTROMAGNETICKÝM VYŽAROVANÍM
V oblasti zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností pred ich únikom prostredníctvom nežiaduceho
elektromagnetického vyžarovania úrad vykonával zónové merania priestorov a merania technických
prostriedkov a šifrových prostriedkov v špecializovanom Tempest laboratóriu. V roku 2014 úrad prijal 42
žiadostí o vykonanie takéhoto merania a uskutočnil 534 meraní technických prostriedkov a prostriedkov
šifrovej ochrany informácií. Na základe kategorizácie 124 komponentov a 52 zónových meraní priestoru úrad
posúdil 91 priestorov.
CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA
V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti úrad v roku 2014 vydal 26 certifikátov mechanických
zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, z toho 15 certifikátov typu a 11
certifikátov prostriedku.
V oblasti informačnej bezpečnosti úrad v roku 2014 vydal 70 certifikátov technických prostriedkov.
Podrobnejšie členené údaje sú uvedené v tabuľke č. 12.
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Tabuľka č. 12: Prehľad vydaných certifikátov technických prostriedkov v roku 2014.
Vyhradené
Dôverné
Tajné

Prísne tajné

Spolu

Samostatný osobný počítač

20

16

13

0

49

Počítačová sieť

1

2

1

0

4

Písací stroj, mechanický

3

3

0

0

6

Kopírovacie zariadenie

7

1

3

0

11

Spolu

31

22

17

0

70

Úrad v roku 2014 akreditoval systém SVK NS NGCS (NATO GLOBAL COMMUNICATION SYSTEM), ktorý slúži na
zabezpečenie utajovanej komunikácie a systém elektronického manažmentu kľúčov DEKMS SLOVAKIA
(DACCAN ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM), prostredníctvom ktorého sa vykonáva distribúcia
šifrového materiálu. Komunikačné a informačné systémy prepojené s EÚ prešli v roku 2014 zásadnou
reinštaláciou, migráciou a výmenou hardvéru. Systémy budú akreditované po splnení všetkých minimálnych
požiadaviek a schválení bezpečnostnej dokumentácie.
OCHRANA KYBERNETICKÉHO PRIESTORU
V oblasti ochrany kybernetického priestoru úrad zabezpečuje ochranu kybernetického priestoru v prostredí
tvorenom technickými prostriedkami a šifrovými prostriedkami. V tejto oblasti je úrad styčným bodom pre
spoluprácu Slovenskej republiky s NATO. V súčinnosti s prevádzkovateľmi komunikačných a informačných
systémov národných utajovaných skutočností a klasifikovaných informácií NATO a EÚ úrad zabezpečuje zber,
riešenie a koordináciu riešenia bezpečnostných incidentov v Slovenskej republike.
V záujme zodpovedného plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ, ako aj na
základe skúsenosti z ostatných členských krajín, bolo v slovenskej bezpečnostnej komunite prijaté rozhodnutie
o jednotnom postupe pri príprave národných koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť
kybernetickej ochrany. Vláda Slovenskej republiky poverila Úrad vlády Slovenskej republiky úlohou predložiť
Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Na jej príprave v roku 2014 spolupracovali experti
úradu spoločne s odborníkmi z rezortov financií, obrany, dopravy, hospodárstva, školstva a Slovenskej
informačnej služby.
Na úrade pôsobí Bezpečnostné a prevádzkové monitorovacie centrum (SK CSIRC), ktoré je špecializovaným
pracoviskom počítačovej bezpečnosti a reakcie na incidenty. Úrad neustále rozvíja spôsobilosti tohto pracoviska
tak, aby sa postupne stalo plnohodnotným nástrojom pri ochrane utajovaných skutočností v elektronickej
podobe. Úrad využíva medzirezortný komunikačný a informačný systém Apeiron, určený na výmenu informácií
medzi rezortmi spolupracujúcimi v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Úrad plní aj úlohy kontaktného bodu vo
varovnom mechanizme pre sieťové bezpečnostné incidenty EÚ.
Úlohy v oblasti kybernetickej ochrany úrad plní aj v Národnom bezpečnostnom analytickom centre (NBAC),
ktoré pôsobí v rámci organizačnej štruktúry Slovenskej informačnej služby. Príslušníci úradu pôsobiaci v NBAC
monitorujú verejné zdroje ku konkrétnym udalostiam a zabezpečujú postupovanie incidentov službe SK CSIRC.
Príslušníci úradu v roku 2014 v rámci NBAC riešili 159 incidentov.
V roku 2014 úrad na národnej úrovni koordinoval prípravy, ako aj samotnú realizáciu cvičenia kybernetickej
bezpečnosti Cyber Coalition Exercise CCE 2014. Cieľom cvičenia bolo simulovať mechanizmy rozhodovania na
najvyššej rozhodovacej úrovni v čase útokov, simulovať koordináciu medzi NATO, členskými a partnerskými
štátmi, otestovať zdieľanie informácií a využitie spoločných formátov a systémov medzi NATO, členskými
a partnerskými štátmi, súkromným sektorom, akademickou a vedeckou obcou, posúdiť a porovnať technické
a odborné spôsobilosti kybernetickej ochrany. Na precvičenie spôsobilostí kybernetickej ochrany NATO bolo
použité on‐line prostredie pre simuláciu kybernetických útokov a reakcií jednotlivých technických tímov
v reálnom čase.
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4.4 ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ
Úrad plní úlohy ústredného šifrového orgánu, z čoho mu vyplývajú konkrétne povinnosti a kompetencie.
Systém ŠOI je založený na overenej štruktúre rezortných šifrových orgánov a ich úzkej spolupráci s ústredným
šifrovým orgánom. V roku 2014 úrad spolupracoval s 13 rezortnými šifrovými orgánmi a vykonal 45 školení
odbornej spôsobilosti zamestnancov na úseku ŠOI.
Úrad ako gestor vládneho a zahraničného spojenia zabezpečuje správu systémov a prostriedkov ŠOI
schválených do prevádzky v rámci štátnej správy a v podmienkach úradu. Priebežne zabezpečuje operatívne
požiadavky rezortov a súvisiacu podporu pre tieto systémy a prostriedky ŠOI, najmä výrobu a distribúciu
národného šifrového materiálu a poradenstvo pre údržbu nasadených prostriedkov ŠOI. Úrad vykonáva
a zabezpečuje podmienky pre výskum v oblasti kryptológie a pre vývoj prostriedkov ŠOI.
Úrad v roku 2014 vydal deväť certifikátov prostriedkov šifrovej ochrany informácií a 10 dodatkov k pravidlám
na požívanie prostriedkov šifrovej ochrany informácií. Úrad vydal súhlas na používanie prostriedku šifrovej
ochrany informácií SECTRA TIGER XS/XO, ktorý slúži na hlasovú komunikáciu EÚ do stupňa utajenia
UE/Secret/EU SECRET. Úrad ďalej participoval na schválení a zaradení národného prostriedku šifrovej ochrany
informácií SILENTEL určeného na mobilnú komunikáciu do stupňa utajenia VYHRADENÉ/NATO RESTRICTED do
katalógu NATO IA Product Catalogue.
Úrad ako garant a národná autorita pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ŠOI plní úlohy Národnej
distribučnej autority (ďalej len „NDA“). Úrad z pozície NDA zabezpečuje distribúciu šifrových materiálov v rámci
Slovenskej republiky, v rámci NATO, EÚ a v rámci spolupráce s partnerskými krajinami. Prehľad o zásielkach,
ktoré distribuovala NDA v roku 2014 je uvedený v tabuľke č. 13.
Tabuľka č. 13: Prehľad vydaných certifikátov technických prostriedkov v roku 2014.
Národné prostriedky ŠOI

1 103

Prostriedky ŠOI NATO

456

Prostriedky ŠOI EÚ

33

Prostriedky ŠOI v rámci členských krajín

22

4.5 ELEKTRONICKÝ PODPIS
KOREŇOVÁ CERTIFIKAČNÁ AUTORITA
Úrad je prevádzkovateľom koreňovej certifikačnej autority Slovenskej republiky, ktorá akreditovaným
certifikačným autoritám vydáva certifikáty verejných kľúčov. Úrad je prevádzkovateľom technológie na vedenie
zoznamu všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov, ktorý obsahuje informácie o ich platnosti. Úrad na
požiadanie poskytuje informácie z tohto zoznamu.
V roku 2014 úrad vydal 15 certifikátov produktov pre zaručený elektronický podpis, zaručenú elektronickú
pečať a časovú pečiatku a 1 osvedčenie o zhode pre elektronickú podateľňu.
V súvislosti s prijatím zákona o e‐Governmente s novelami vyhlášok k zákonu o elektronickom podpise úrad
publikoval nový štandard formátov certifikátov a kvalifikovaných certifikátov.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ CERTIFIKAČNÁ AUTORITA
Úrad je zriaďovateľom Slovenskej národnej certifikačnej autority (ďalej len „SNCA“), ktorá poskytuje
akreditovanú certifikačnú službu správy kvalifikovaných certifikátov a akreditovanú certifikačnú službu
vydávania časových pečiatok. Okrem úradu sú zmluvnými klientmi SNCA niektoré zložky štátnej správy,
z ktorých najvýznamnejším je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Úrad pre potreby rezortu vnútra
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zabezpečuje najmä certifikačné služby pre oblasť technologických certifikátov (elektronický podpis, šifrovanie,
autentizácia, vytváranie bezpečného šifrového kanála, podpisovanie zdrojového kódu aplikácií a ovládačov,
certifikáty webserverov, certifikáty aplikačných serverov, certifikáty pre VPN koncentrátory). Ďalším
významným zmluvným partnerom úradu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorému
poskytuje akreditovanú službu vydávania časových pečiatok. V roku 2014 boli položené základy na
poskytovanie certifikačných služieb Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4.6 KONCEPCIA ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
V súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktorá nadväzuje na vládnu Stratégiu
informatizácie verejnej správy (Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2008), stanovuje architektúru
integrovaných informačných systémov verejnej správy a predpisuje štandardy ich budovania s cieľom
zabezpečiť interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách, je úrad povinný stanoviť základné
požiadavky na vlastné informačné systémy, vrátane ich implementácie do celkového systému e‐Governmentu.
Kľúčovým dokumentom úradu týkajúcim sa informatizácie verejnej správy spracovávaným v rámci jednotlivých
orgánov verejnej moci je Koncepcia rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“). Obsahuje informácie
o prevádzkovaných informačných systémoch, informácie o elektronických službách, ďalšie s tým súvisiace
technologické, administratívne a organizačné údaje a predkladá koncepciu zavádzania nových elektronických
služieb. V roku 2013 bola schválená nová verzia KRIS, ktorá obsahuje súčasné i plánované e‐Government služby
v súlade s čiastkovou štúdiou uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti s názvom „Elektronické služby
Národného bezpečnostného úradu“ (ďalej len „štúdia uskutočniteľnosti“).
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NÁRODNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO ÚRADU
Operačný program Informatizácia spoločnosti je referenčný dokument, na základe ktorého je z európskych
štrukturálnych fondov poskytovaná podpora na projekty informatizácie spoločnosti. Začiatkom roka 2013 bolo
rozhodnuté, že úrad bude pri realizácii projektu informatizácie žiadať o pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskeho spoločenstva. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predchádzalo vypracovanie a schválenie
štúdie uskutočniteľnosti. Žiadosť bola schválená a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“)
s úradom uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 11 760 000,00 eur
s účinnosťou od 11. decembra 2013.
Cieľom projektu je zavedenie plne elektronických služieb úradu, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom
komplexné vybavovanie záležitostí vo vzťahu k úradu. Výsledkom bude zjednodušenie administratívy občanov
a podnikateľov, ako aj skrátenie lehôt konania. Cieľové riešenie bude umožňovať plne elektronickú formu
komunikácie a výmenu dokumentov. Zároveň bude umožnený elektronický výkon verejnej moci pre všetky
povinné osoby, ktoré môžu zabezpečiť efektívny, rýchly, bezpečný a spoľahlivý výkon svojej agendy. Bez
uvedených služieb by nemohla infraštruktúra, či už vo verejnom sektore alebo v komerčnom sektore efektívne
fungovať, najmä pokiaľ ide o okamžité overenie platnosti elektronického podpisu, resp. zaručeného
elektronického podpisu, elektronickej pečate, resp. zaručenej elektronickej pečate a časovej pečiatky. Prínosy
sa v praxi prejavia v možnosti bezpečného elektronického potvrdenia úkonov, v zrýchlení konaní a v kontrole
a integrite informácií vrátane ich zabezpečenia pred zneužitím. Službu na vydanie certifikátu osvedčenia
a rozhodnutia o autorizácií osoby bolo doteraz možné zabezpečiť len listinnou formou, po zavedení projektu to
bude možné aj elektronicky.
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5. EKONOMIKA A ROZPOČET
Národná rada Slovenskej republiky dňa 12. decembra 2013 zákonom č. 473/2013 Z. z. schválila vládny návrh
štátneho rozpočtu na rok 2014. Národný bezpečnostný úrad pri hospodárení s finančnými prostriedkami
dodržiaval zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä čo sa
týka zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, uznesení vlády Slovenskej republiky
a metodických pokynov a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 41 – Národný bezpečnostný úrad, vplyv rozpočtových
opatrení na výšku rozpočtu k 31. decembru 2014 a porovnanie čerpania finančných prostriedkov k upravenému
rozpočtu k 31. decembru 2014 je uvedený v tabuľke č. 14.
Tabuľka č. 14: Rozpočet úradu v roku 2014.
Rozpis
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Plnenie
k upravenému
rozpočtu

I. Príjmy kapitoly
40 656,21€
18 561,14 €

116,20 %

II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)

8 303 959,00 € 7 964 895,00 € 7 613 076,35 €

95,60 %

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
(600+700)

8 303 959,00 € 7 964 895,00 € 7 594 515,21 €

95,30 %

A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
kód zdroja 131

35 000,00 €
0,00 €

8 303 959,00 €
0,00 €

7 919 895,00 €
45 000,00 €

7 549 615,21 €
45 000 €

0,00 €

0,00 €

6 167,54 €

4 371 338,00 €
4 371 338,00 €

4 434 390,00 €
4 434 390,00 €

4 286 581,18 €
4 286 581,18 €

A.2. prostriedky na spolufinancovanie
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610), (kód zdroja 111)
z toho aparát ústredného orgánu
Počet zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu
vlády SR č. 67/2010
z toho aparát ústredného orgánu
A.4. kapitálové výdavky (700), bez prostriedkov na
spolufinancovanie
z toho:
kód zdroja 111
kód zdroja 131C

B. Prostriedky Európskej únie
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu
programov vlády SR 085 – Bezpečnosť informácií
D. Systemizácia policajtov v štátnej službe: objem
finančných prostriedkov na služobné príjmy v štátnej
službe
počet miest spolu
* evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2014

35 000,00 €
0,00 €

246 osôb
246 osôb

246 osôb
246 osôb

*217 osôb
*217 osôb

95,30 %
100 %

96,7 %
96,7 %
88,20 %
88,20 %

0,00 €

61 051,00 €

60 649,04 €

99,30 %

0,00 €
0,00 €

16 051,00 €
45 000,00 €

15 649,04 €
45 000 €

97,50 %
100 %

0,00 €

0,00 €

18 561,14 €

8 303 959,00 € 7 964 895,00 € 7 613 076,35 €

95,60 %

4 142 632,00 € 4 200 044,00 € 4 052 454,00 €
96,50 %
216 osôb
216 osôb
*191 osôb
88,40 %

Záväzné ukazovatele rozpočtu úradu boli v roku 2014 dodržané.
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6. KONTROLA A AUDIT
Kontrolná a audítorská činnosť je kontrolovanými subjektmi neraz vnímaná ako nepríjemná a represívna, má
však aj preventívny a edukačný význam. Poskytuje tiež cenné poznatky a spätnú väzbu o stave dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov.
VONKAJŠIA KONTROLA
Nastavený systém vonkajšej kontroly umožnil venovať väčší priestor kontrolám podnikateľských subjektov,
ktorým boli zo štátnych orgánov postúpené utajované skutočnosti. Výkon bol cielene zameraný na
komplexnosť zabezpečenia utajovaných skutočností s dôrazom na koordináciu jednotlivých oblastí bezpečnosti.
Úrad v roku 2014 vykonal 29 kontrol ochrany utajovaných skutočností. Vo všetkých prípadoch išlo o plánované
akcie zaradené do plánu kontrol na rok 2014. Väčšina kontrol (24) sa uskutočnila u podnikateľov, v piatich
prípadoch boli kontrolované štátne orgány a organizácie. V 27 prípadoch nebolo konštatované porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov a kontroly boli ukončené záznamom; dve kontroly (podnikateľov) boli
pre zistené porušenie právnych predpisov ukončené protokolom.
Stav ochrany utajovaných skutočností sa postupne zlepšuje. Tento trend potvrdzuje najmä klesajúci počet
kontrolných zistení. Úrad vykonáva kontrolnú činnosť spôsobom, ktorý nedáva kontrolovaným subjektom
priestor pre vytvorenie pocitu, že v budúcom „bezpečnom období“ nebudú opäť kontrolovaní. Zároveň však
bola kontrolná činnosť koordinovaná tak, aby kontrolované subjekty neobmedzovala vo vykonávaní predmetu
ich činnosti.
V oblasti elektronického podpisu úrad v roku 2014 vykonal 6 kontrol certifikovaných autorít a akreditovaných
certifikovaných autorít. S cieľom zvyšovania bezpečnosti prostredia boli kontroly zamerané na podmienky
poskytovania služieb a plnenie požiadaviek legislatívy o ochrane utajovaných skutočností v oblasti fyzickej
bezpečnosti, objektovej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti. Porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov bolo zistené u dvoch subjektov.
VNÚTORNÁ KONTROLA A AUDIT
Vnútorné kontrolné orgány v roku 2014 vykonali na úrade sedem kontrol plnenia uznesení vlády Slovenskej
republiky, opatrení na ochranu utajovaných skutočností a dodržiavania interných predpisov, ako aj
17 následných finančných kontrol. Potvrdilo sa, že väčšina v minulosti prijatých opatrení na nápravu
nedostatkov bola účinná, vnútorný kontrolný systém úradu sa rozvíja a zdokonaľuje, čo v značnej miere
prispieva k rozvoju systému finančného riadenia.
Vnútorný audítor v roku 2014 vykonal štyri audítorské akcie, pri ktorých použil najmä postupy pre audit zhody
a systémový audit. Audítorské akcie boli zamerané na zhodnotenie plnenia úloh uložených riaditeľom úradu,
plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, vynakladania rozpočtových prostriedkov na kancelársky materiál
a zhodnotenie procesu verejného obstarávania úradu. Vnútorný audítor nezistil žiadne porušenie všeobecne
záväzných predpisov a interných predpisov úradu a v záveroch audítorských akcií formuloval len odporúčania
smerujúce k predchádzaniu možných nedostatkov.
SŤAŽNOSTI
V roku 2014 úrad prijal 20 podaní označených ako sťažnosť. Všetky boli dôkladne posúdené a vyhodnotené.
Jediné podanie, ktoré bolo možné posudzovať ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, bolo riadne
prešetrené a vyhodnotené ako neopodstatnené. Vo veci podaní, ktoré neboli sťažnosťami, úrad primerane
konal ak bol na konanie oprávnený. Ostatné podania úrad odstúpil vecne príslušnými orgánom.
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7. ZÁVER A PRIORITY NA ROK 2015
V roku 2014 neboli zaznamenané žiadne porušenia povinností a úloh, ktoré úradu vyplývajú zo všeobecne
záväzných predpisov a noriem. Plnenie všetkých úloh z uznesení vlády bolo vykonané včas a v požadovanom
rozsahu. Nevyskytla sa žiadna situácia, ktorá by mala zásadný negatívny vplyv na výkon funkcií a činností úradu.
Za kľúčové udalosti uplynulého roka možno označiť novelizáciu dôležitých vykonávacích predpisov k zákonu
o ochrane elektronického podpisu nadväzujúcu na zákon o e‐Governmente, vysporiadanie sa s masívnym
nárastom počtu žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky, akreditáciu dôležitých informačno‐
komunikačných systémov na zabezpečenie utajovanej komunikácie a distribúciu šifrového materiálu, aktivity
vedúce k posilneniu spôsobilostí úradu v oblasti ochrany kybernetického priestoru.
V roku 2015 sa úrad primárne zameria na aktivity vedúce k predloženiu zákona o ochrane utajovaných
informácií do schvaľovacieho procesu a následná príprava súvisiacich vykonávacích predpisov. V oblasti
vykonávania bezpečnostných previerok stojí úrad pred úlohou pripraviť a sprevádzkovať systém získavania
a vyhodnocovania podkladov k posudzovaniu sudcovskej spôsobilosti. V oblasti ochrany kybernetického
priestoru sa očakáva prijatie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti a prijatie Akčného plánu, ktorý zadefinuje
konkrétne úlohy, ich nositeľov, termíny plnenia a predpokladané nároky na ich realizáciu v rámci základných
oblastí fungovania štátu podľa odvetví a priorít. Z medzinárodného hľadiska budú najdôležitejšie činnosti
spojené s prípravu Slovenskej republiky na európske predsedníctvo a negociácie vedúce k podpisu nových
bilaterálnych dohôd o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností s Veľkou Britániou, Spojenými
štátmi americkými, Holandskom a Maltou.
Pravdepodobne najväčšou výzvou, pred ktorou stojí úrad, je zefektívnenie prebiehajúcich procesov, s čím súvisí
realizácia projektu zavedenia plne elektronických služieb úradu, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom
komplexné vybavovanie záležitostí vo vzťahu k úradu. Táto bude realizovaná v priebehu niekoľkých
nasledujúcich rokov.
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