
POSTAVENIE A POVINNOSTI 
PREVÁDZKOVATEĽA ZÁKLADNEJ 
SLUŽBY

A POSKYTOVATEĽA DIGITÁLNEJ 
SLUŽBY



KOHO SA TÝKA KB?

Koho sa týka kyberne/cká a informačná 
bezpečnosť?

NÁS VŠETKÝCH!!!

Veď každý je zodpovedný za svoje 
vlastné dáta.



PREČO EURÓPSKA REGULÁCIA?

• Jednotný digitálny trh Európskej únie
• Cezhraničná podstata kybernetických incidentov
• Viac a viac údajov dostupných prostredníctvom komunikačných sietí
• Viac a viac služieb dostupných prostredníctvom komunikačných sietí

• Snaha EU o zvýšenie schopností kybernetickej bezpečnosti na úrovni členských štátov (ČS)
• Snaha o zlepšenie kooperácie medzi ČS v oblasti kybernetickej bezpečnosti
• Snaha o vytvorenie silného hráča z EU v oblasti kybernetickej bezpečnosti

• Vytvorenie úvodu do problematiky na úrovni EU pre zachytenie trendov v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti vzhľadom na rýchly rozvoj technológii ako IoT, connected cars a 
pod.



AKÉ REGULÁCIE EXISTUJÚ A KOHO SA TÝKAJÚ?

• General Data Protection Regulation (GDPR) – 2016/679
– Regulácia sa týka subjektov spracovávajúcich akékoľvek osobné údaje
– Regulátor – Úrad na ochranu osobných údajov

• Payment Services Directive (PSD2) – 2015/2366
– Regulácia sa týka subjektov s bankovou licenciou SR 
– Regulátor – Národná banka Slovenska

• Regulatory framework for electronic communications (2009)
– Podľa zoznamu firiem zapísaných v zozname podnikov (oblasť elektronických komunikácii)
– Regulátor - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

• Network and Information Security Directive 2016/1148
– Podľa zoznamu firiem zapísaných v registri PZS a registri PDS
– Regulátor – Národný bezpečnostný úrad (NBÚ)



ZÁKLADNÉ AKTIVITY NAD KYBERNETICKÝM PRIESTOROM

Riešenie
Kyberne'ckej kriminality•

Kyberne'cká kriminalita je akékoľvek nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa –
zneuži'e údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu

Kyberne'ckej obrany•
ZoKB– novelizuje Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky – rozširuje ho o obranu štátu 

v kyberne'ckom priestore a pod. 

Kyberne'ckého spravodajstva•
Gestorom sú SIS/VS v rozsahu svojich pôsobnosU–

Kyberne'ckej bezpečnos'•
Transpozícia smernice NIS–
Regulácia sektorov podľa zákona–
Bezpečnostné štandardy–
Riadenie rizík–
Kontrola a audit–



PROGRAM WORKSHOPU

09:00 Otvorenie workshopu

09:10 Iden6fikácia a povinnos6 prevádzkovateľa základnej služby
09:50 Diskusia 

10:50 Prestávka s občerstvením

11:05 Technická implementácia zákona – služby SK-CERT
11:45 Diskusia

12:45 Prestávka s občerstvením

13:00 Záver workshopu


