
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som sa informovať, aké sú minimálne požiadavky na zaradenie právnickej osoby 
do zoznamu audítorov KB? https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/kontrola-a-
audit/zoznam-auditorov/index.html„ 

 
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. 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. 

Podľa § 1 ods. 4 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. audítor zodpovedá za správnosť, rozsah 
a odbornosť pri výkone auditu a spracovaní záverečnej správy o výsledkoch auditu. 

Podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenia (ES) 
č. 765/2008“) vnútroštátny akreditačný orgán na žiadosť orgánu posudzovania zhody zhodnotí, či 
je daný orgán posudzovania zhody spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť posudzovania zhody. Ak 
sa zistí, že je spôsobilý, vnútroštátny akreditačný orgán vydá na tento účel osvedčenie 
o akreditácii. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Nariadením (ES) č. 765/2008 je daná povinnosť pre vnútroštátny akreditačný orgán na žiadosť 
orgánu posudzovania zhody zhodnotiť, či je daný orgán posudzovania zhody spôsobilý vykonávať 
osobitnú činnosť posudzovania zhody. Ak sa zistí, že je spôsobilý, vnútroštátny akreditačný orgán 
vydáva na tento účel osvedčenie o akreditácii. Posudzovanie zhody podľa uvedeného nariadenia 
je postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, 
systému, osoby alebo orgánu. 

Orgán posudzovania zhody, ktorým je audítor, je certifikovaný na poskytovanie takých 
služieb, pre ktoré sú potrebné špecifické spôsobilosti, najmä znalosti. To je zdôraznené 
v požiadavke podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z., kde na vykonanie auditu audítor musí 
spĺňať podmienky uvedené v znalostnom štandarde audítora. Naplnenie týchto podmienok 
uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. je overované skúškou doloženou podľa 
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odporúčaní medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom 
vecne obdobných a všeobecne uznávaných postupov. 

Certifikovať v súvislosti s formálne stanovenými požiadavkami na znalosti je možné iba fyzickú 
osobu. Právnická osoba môže zabezpečiť audit kybernetickej bezpečnosti len prostredníctvom 
certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov 
kybernetickej bezpečnosti. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zápis právnickej osoby do zoznamu audítorov 
kybernetickej bezpečnosti podmienený tým, že audit bude vykonávať audítor certifikovaný 
akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim osoby príslušným na certifikáciu personálu 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024 a zároveň tento audítor spĺňa podmienky 
uvedené v znalostnom štandarde audítora. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  
  

 

 


