
 

Kontaktný formulár 
Prevádzkovateľ základnej služby, ktorý prevádzkuje službu podľa § 3 písm. k) bod 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 

o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

(každú jednu kolónku formulára vyplňte paličkovým písmom alebo elektronicky) 

1. Názov a sídlo prevádzkovateľa služby 

Meno / názov  
Sídlo  
IČO  
Právna forma  
Webové sídlo  
2. Kontaktné údaje 

Osoba oprávnená konať v mene prevádzkovateľa služby (štatutárny orgán, alebo iná oprávnená osoba)  

Meno a priezvisko  

Funkcia1)  

Telefón  
E-mail  
Osoby oprávnené konať v mene prevádzkovateľa služby vo veciach podľa zákona č. 69/2018 Z. z. (vzájomne zastupiteľné)  

I. Manažér kybernetickej bezpečnosti2)  

Meno a priezvisko  

Funkcia   
 

Telefón  

Mobil   

E-mail  
II. Iná zodpovedná osoba3) 

Meno a priezvisko  

Funkcia  

Telefón  

Mobil  

E-mail  
3. Zoznam informačných systémov verejnej správy ako základnej služby4) 

 

 

4. Dátum 

 
5. Podpis osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa služby (štatutárny orgán, alebo iná oprávnená osoba) 

 

 



 

Vysvetlivky: 

1) Napr. primátor, riaditeľ, konateľ, námestník, atď. Nevyžaduje sa plnomocenstvo, resp. iné oprávnenie na konanie v mene 
prevádzkovateľa základnej služby. 

2) Manažér kybernetickej bezpečnosti. § 5 písm. a) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018  Z. z., ktorou sa 
ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 
bezpečnostných opatrení. Nevyžaduje sa plnomocenstvo, resp. iné oprávnenie na konanie v mene prevádzkovateľa základnej 
služby. 

3) Napr. riaditeľ právneho odboru/sekcie, riaditeľ odboru krízového riadenia, vedúci IT odboru, iný zodpovedný IT zamestnanec, 
atď. Nevyžaduje sa plnomocenstvo, resp. iné oprávnenie na konanie v mene prevádzkovateľa základnej služby. 

4) Identifikujte iba informačný systém, u ktorého obmedzenie či narušenie jeho prevádzky môže mať negatívny vplyv na 
fungovanie orgánu verejnej moci alebo negatívny vplyv na obmedzenie výkonu alebo ohrozenie pôsobnosti orgánu verejnej 
moci. Napr. portál elektronických služieb mesta, aplikačný systém, databázový systém, register zverejňovania ponúk, interný 
informačný systém evidencie projektov z verejných výziev, integrovaný informačný systém, atď. „ISVS formulár“ vyplňte 
samostatne, pre každý identifikovaný informačný systém verejnej správy.  

 

Upozornenie 

V prípade akýchkoľvek zmien v nahlásených údajoch, ktoré sú súčasťou tohto formulára, je tieto potrebné nahlásiť úradu 
prostredníctvom „formulára zmien“. Formulár zmien je uvedený na webovom sídle úradu v sekcii kybernetická 
bezpečnosť/jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti/formuláre. V prípade porušenia tejto povinnosti Vám 
ako prevádzkovateľovi základnej služby hrozí pokuta za správny delikt podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z., 
až do 300 000 eur.  
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