
 

 
Národný bezpečnostný úrad podľa § 70 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

 
C E R T I F I K Á T 

typu technického prostriedku 
číslo: C1368 - D/TP 

 
Názov technického prostriedku: Samostatný osobný počítač  
 Technik-2019-D-SK 
 
Držiteľ certifikátu: AdaSoft, s. r. o. 
Sídlo: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 
Identifikačné číslo: 50 329 413 
  
Výrobca/Dodávateľ: AdaSoft, s. r. o. 
Sídlo: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 
Identifikačné číslo: 50 329 413 

 
Týmto certifikátom sa osvedčuje spôsobilosť technického prostriedku na prácu s utajovanými 
skutočnosťami do stupňa utajenia Dôverné (vrátane).  

 
Podmienky a pravidlá používania 
Technický prostriedok musí byť zabezpečený a používaný v súlade s bezpečnostným projektom 
ev. č. AS-86/2019-1. 
 
Osoby poverené vykonávaním úloh na úseku bezpečnosti technických prostriedkov, 
a to bezpečnostný správca a správca informačného systému sú bezpečnostnými zamestnancami, 
ktorí musia spĺňať zákonom stanovené predpoklady;1) to sa nevzťahuje na vedúceho,2) ak uvedené 
úlohy vykonáva osobne. 
 
Nepretržité vedenie kontrolného záznamu3) sa zabezpečuje počas celej doby platnosti certifikátu 
technického prostriedku. 
 
Opatrenia na zabezpečenie ochrany národných utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné 
spracovávaných a ukladaných na tomto technickom prostriedku pred ich únikom prostredníctvom 
nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania sa prijmú podľa rozhodnutia vedúceho. 
 
Hardvérová a softvérová konfigurácia technického prostriedku spolu s výrobnými číslami jednotlivých 
zariadení sa uvedie v smernici o používaní technického prostriedku. 
 
Dátum vydania certifikátu: 24. júna 2019  
Platnosť certifikátu do: 23. júna 2026  
   
V Bratislave dňa: 24. júna 2019  

JUDr. Roman Konečný 
riaditeľ 

                                                 
1) § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3) § 2 ods. 4 písmeno c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
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