
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V nadväznosti na našu komunikáciu na základe Vášho listu č. 03042/2020/ORD-016 z dňa 
27.2.2020 a v záujme plnenia príslušných povinností si Vás týmto dovoľujeme požiadať 
o informáciu o postupe ohľadom implementácie § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti, a to v spolupráci s ktorými subjektmi je možné zabezpečiť audit kybernetickej 
bezpečnosti v stanovenej zákonnej lehote, nakoľko v súčasnosti sa nepodarilo identifikovať žiadny 
subjekt certifikovaný pre tento typ auditu? 

Zároveň si dovoľujeme skonštatovať, že zákonná lehota je pomerne blízko a dohodnutie 
a výkon auditu trvá určité obdobie, preto ak certifikácia ešte nenastala a nastane až neskoršom 
období, uvítali by sme usmernenie aj k takejto situácii.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon  
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 373/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“).  

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa 
základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb.“ 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán 
posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný na 
posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

 
Pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti 
podľa § 29 ods. 1 až 4 zákona č. 69/2018 Z. z. upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 
(ďalej len „vyhláška č. 436/2019 Z. z.“). 

 
Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. na vykonanie auditu audítor spĺňa podmienky 

znalostného štandardu podľa prílohy č. 1 overené skúškou doloženou podľa odporúčaní 
medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom vecne 
obdobných a všeobecne uznávaných postupov. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva audítor certifikovaný akreditovaným certifikačným 
orgánom certifikujúcim osoby príslušným na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024. Dňa 1. januára 2020 začala pôsobiť príspevková organizácia 
Národného bezpečnostného úradu Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len „Kompetenčné centrum“). Kompetenčné centrum bolo vytvorené na 
plnenie úloh národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, konkrétne na plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, činnosti autorizovanej osoby podľa zákona 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zabezpečenie služieb súvisiacich 
s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľa, zónové merania 
a merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania, vykonávanie znaleckej a expertíznej 



činnosti, vykonávanie vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
a informačno-komunikačných technológií a konzultačnú činnosť v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, organizovanie vzdelávacích 
podujatí, kurzov, školení a seminárov. 

Kompetenčné centrum bolo dňa 15. apríla 2020 akreditované Slovenskou národnou 
akreditačnou službou (SNAS) ako certifikačný orgán. Na základe udelenej akreditácie je 
Kompetenčné centrum oprávnené certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti podľa 
certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti. 
Certifikácia audítorov kybernetickej bezpečnosti bola Kompetenčným centrom spustená, pri 
plnom rešpektovaní opatrení stanovených vládou SR. 

V nadväznosti na vyššie uvedené si Vám dovolíme odporučiť v otázke zabezpečenia auditu 
kybernetickej bezpečnosti kontaktovať priamo Kompetenčné centrum prostredníctvom emailu  
backoffice@cybercompetence.sk resp. navštíviť webovú stránku Kompetenčného centra  
(https://www.cybercompetence.sk/), kde sú zverejnené ďalšie informácie.    

IV. POUČENIE 

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

 
 

S pozdravom  
 
 

 

 plk. Ing. JUDr.  Alexandra Kaľavská Dianišková 
 riaditeľka 
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