
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Kto moze podat ziadost o akreditaciu novej CSIRT jednotky na urad ? Je mozne aby ziadost 
podala akakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba ktora splna dane poziadavky ? 

V udenenom odkaze sa spomina ze "Ustredny organ" teda Ministerstva mozu predlozit ziadost 
o akreditaciu . 

https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/akreditacia-jednotky-csirt/index.html .“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) tento zákon upravuje organizáciu 
a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len 
„jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu. 

Podľa § 4 písm. b) zákona č. 69/2018 Z. z. pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
vykonáva úrad, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská 
informačná služba, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky a Vojenské spravodajstvo (ďalej len „ústredný orgán“). 

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti 
pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti tým, že plní úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa odseku 2. 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. ústredný orgán na účely plnenia úloh podľa odseku 1 
písm. a) v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zriaďuje 
a prevádzkuje akreditovanú jednotku CSIRT alebo na tento účel využíva akreditovanú jednotku 
CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, ak sa tak dohodnú. Využívanie 
akreditovanej jednotky CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, sa vykonáva 
na základe zmluvy. 

Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. zhodu jednotky CSIRT s podmienkami 
akreditácie jednotky CSIRT posudzuje úrad na základe žiadosti. Žiadosť podľa odseku 1 predkladá 
úradu v elektronickej podobe ústredný orgán, ktorý má plniť úlohy jednotky CSIRT; k žiadosti 
prikladá dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok akreditácie jednotky CSIRT. 

Podľa § 14 zákona č. 69/2018 Z. z. žiadateľ o akreditáciu jednotky CSIRT podľa § 13 
dokumentáciou preukazuje, že jednotka CSIRT 

a) má požadované technické, technologické a personálne vybavenie podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad, 

b) má vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos a spracovanie údajov spôsobom 
podľa osobitného predpisu,  

c) chráni informácie a údaje, ktoré v súvislosti s plnením povinností podľa tohto zákona 
získava a spracováva ich tak, aby nebola narušená ich dostupnosť, dôvernosť, autentickosť 
a integrita,  

https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/akreditacia-jednotky-csirt/index.html


d) má umiestnenú dokumentáciu, informačné systémy a ostatné informačno-komunikačné 
technológie v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť 
a integrita. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na Vašu otázku uvádzame, že v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. zhodu jednotky 
CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT posudzuje úrad na základe žiadosti. Takúto 
žiadosť o akreditáciu jednotky CSIRT môže podať len ústredný orgán v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti (taxatívny výpočet uvedený v časti II. Aplikované právne predpisy). Ústredným 
orgánom zákon č. 69/2018 Z. z. uložil v § 9 povinnosť plniť úlohy jednotky CSIRT, resp. využiť 
akreditovanú jednotku CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

 

 


