
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

1. „Chcem sa opýtať na pokračovanie firemnej previerky číslo XXX  a na to, kedy by bolo možné 
vydať rozhodnutie v náš prospech zatiaľ nakoľko prebieha odvolanie jedného z konateľov tak 
aspoň na druhého konateľa ktorý už má uzatvorenú osobnú previerku na úrovni PT. 

2. Poprosím o informácie ako postupovať v procese zapojenia našej spoločnosti ako ďalšieho 
CSIRTU? 

3. Poprípade, ak existuje zoznam požiadaviek pre schválenie jednotky? 

4. Ako postupovať máme záujem o outsorcing CSIRT pre orgány štátnej a verejnej správy? 

5. Poprosím o informáciu ako sa začať zapájať do procesu auditov podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.? 

6. Poprosím o informáciu ako sa začať zapájať do procesu kontroly podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.?  

7. Poprosím o zoznam požiadaviek potrebných pre fyzickú bezpečnosť. Z hodnotiacej tabuľky 
sa obťažne identifikuje čo všetko je nutné aby bolo možné vydať previerku umožňujúcu 
spracovávať PT dokumenty vo firemných priestoroch? Existuje zoznam potencionálnych 
prenajímateľných priestorov takéhoto charakteru?  

8. Ako požiadať o podkladové dáta k závislostiam medzi systémami/firmami...a relevantným 
databázam prístup , sú tajné a nebudú ako celok zverejňované ani v budúcnosti. Zverejňovaný je 
zo zákona len základný zoznam subjektov.“    

 
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 § 1 písm. h) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon ďalej upravuje kontrolu nad 
dodržiavaním tohto zákona a audit. 

Podľa § 4 zákona č. 69/2018 Z. z. pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva 

a) Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) 

b) 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, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Vojenské 
spravodajstvo (ďalej len „ústredný orgán"),  

c) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré nie sú ústredným orgánom, 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad 



pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti 
(ďalej len „iný orgán štátnej správy"). 

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 69/2018 Z. z. verejná časť jednotného informačného 
systému kybernetickej bezpečnosti obsahuje register prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 12 ods. 1 prvá veta zákona č. 69/2018 Z. z. kto plní alebo plnil úlohy na základe tohto 
zákona  alebo v súvislosti s ním, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona dozvedel a ktoré nie sú verejne známe. 

Podľa § 13 ods. 1 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,  

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

Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. pri výkone kontroly nad dodržiavaním ustanovení 
tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov postupuje úrad podľa základných pravidiel 
kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. je prevádzkovateľ základnej služby povinný prijať 
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. 

Podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov upravuje vyhláška NBÚ č. 166/2018 Z. z. 
o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „vyhláška č. 166/2018 Z. z.“). 

Audit kybernetickej bezpečnosti a znalostný štandard audítora upravuje vyhláška úradu č. 
436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora (ďalej len 
„vyhláška č. 436/2019 Z. z.“).  

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) 
ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, 
administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú 
bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.  



Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu.  

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že 
navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, vydá o tom 
rozhodnutie. 

Podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.  úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný 
počas platnosti osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 
ods. 1 a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. Na také 
zrušenie platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26. 

Podľa § 45 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší 
v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu výkonu bezpečnostnej previerky k výmene alebo 
doplneniu štatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané osvedčenie úradu podľa § 26 
zákona, a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky uvedenej osoby. Úrad 
bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši 
otázka, ktorá môže mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia 
tohto konania. 

Podľa § 46 zákona č. 215/2004 Z. z.  potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je 

a) spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, 
b) ekonomicky stabilný, 
c) bezpečnostne spoľahlivý, 
d) bezúhonný. 

Podľa § 47 zákona č. 215/2004 Z. z. za spôsobilého zabezpečiť ochranu utajovaných 
skutočností sa nepovažuje podnikateľ, ktorý nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie 
ochrany utajovaných skutočností podľa tohto zákona. 

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. za bezpečnostne spoľahlivého sa nepovažuje 
podnikateľ, u ktorého bolo zistené bezpečnostné riziko. 

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.  za bezpečnostné riziko sa považuje 
a) konanie proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, 

medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, chodu štátneho orgánu alebo proti 
záujmom, ktoré sa zaviazala Slovenská republika chrániť, 

b) zahraničný, obchodný alebo majetkový vzťah, ktorý by mohol spôsobiť ujmu 
zahraničnopolitickým alebo bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky, 

c) existencia obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia 
organizovaného zločinu, 

d) korupčné správanie podnikateľa,  
e) personálna nestabilita vo vedúcich funkciách alebo orgánoch podnikateľa alebo 
f) zrušenie platnosti osvedčenia vedúceho podnikateľa. 

Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že 
podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. 



Podľa § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú 
z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo opakovane 
porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť potvrdenia. 

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
zaniká 

a) uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 
b) zrušením podnikateľa alebo 
c) oznámením podľa § 50 ods. 5. 

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.  ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími 
prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opareniami a ich vzájomnou kombináciou v súlade 
s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných 
opatrení na ochranu objektov a chránených priestorov určí vedúci na základe vyhodnotenia rizík 
možného ohrozenia. 

Podľa § 53 ods. 4 zákona  č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
ktorú schvaľuje vedúci. 

Podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení 
vyhlášky č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a 
objektovej bezpečnosti ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň 
ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými 
skutočnosťami. 

 Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie 
funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany 
utajovaných skutočností. Na ohodnotenie úrovne fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 
sa používa bodovací systém, ktorý umožňuje voliť v závislosti od konkrétnych podmienok takú 
kombináciu bezpečnostných opatrení, ktorá najlepšie vyhovuje daným podmienkam. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
K Vašej prvej otázke uvádzame, že jednou z podmienok pre vydanie potvrdenia 

o priemyselnej bezpečnosti a zachovanie jeho platnosti v oblasti personálnej bezpečnosti 
je  skutočnosť, že štatutárny orgán podnikateľa (v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným 
konateľ) je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
príslušného stupňa utajenia, vydaného podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. Ak je 
štatutárnym orgánom spoločnosti viac konateľov, túto podmienku musí spĺňať každý konateľ.  

Ak úrad zistí, že osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, zruší 
platnosť osvedčenia. Zrušenie platnosti osvedčenia štatutárnemu orgánu podnikateľa (jednému 
z konateľov) je v zmysle platnej právnej úpravy jedným z bezpečnostných rizík podľa § 49 zákona 
č. 215/2004. V tomto prípade úrad postupuje podľa § 50 ods. 2 a 5 a z dôvodu, že podnikateľ 
nespĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti, konkrétne nie je spôsobilý zabezpečiť ochranu 



utajovaných skutočností a nie je bezpečnostne spoľahlivý (§ 46 písm. a) a c) zákona č. 215/2004 
Z. z., § 47, § 49 ods. 1 a 2 písm. f), zruší platnosť potvrdenia.  

Pre zachovanie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je potrebné, aby členmi 
štatutárneho orgánu spoločnosti boli iba tie osoby konateľov, ktoré sú držiteľmi platného 
osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.  

Jednotlivé spôsoby zániku funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti (vzdanie sa funkcie, 
odvolanie z funkcie) upravuje Obchodný zákonník. 

K Vašej druhej a zároveň štvrtej otázke 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 (pozri 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.  

K Vašej tretej otázke uvádzame, že požiadavky pre schválenie jednotky CSIRT (podmienky 
akreditácie) sú uvedené v § 14 zákona č. 69/2018 Z. z. (pozri v časti II. Aplikované právne 
predpisy). Podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre 
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov upravuje vyhláška NBÚ č. 166/2018 Z. z. 

K Vašej piatej otázke uvádzame, že audit kybernetickej bezpečnosti a znalostný štandard 
audítora upravuje vyhláška č. 436/2019 Z. z. V uvedenej vyhláške sú okrem iného upravené 
základné pravidlá vykonávania auditu kybernetickej bezpečnosti, jeho cieľ, rozsah a spôsob. 

K Vašej šiestej otázke uvádzame, že kontrolu nad dodržiavaním zákonnosti podľa zákona č. 
69/2018 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov vykonáva úrad.  

K Vašej siedmej otázke uvádzame, že vo všeobecnosti možno konštatovať, že neexistuje 
zoznam požiadaviek potrebných pre fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností. Určenie týchto požiadaviek sa odvíja od viacerých faktorov 
vyplývajúcich z vyhlášky č. 336/2004 Z. z. Ide najmä o analýzu rizík v zmysle § 5 ods. 1 a 2  vyhlášky 
č. 336/2004 Z. z., stupňa utajovaných skutočností, ktoré sú predmetom ochrany, ich pôvod 
(národné utajované skutočnosti alebo utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike 
cudzou mocou), ich forma ochrany (manipulácia a ukladanie na nosiči alebo na technickom 
prostriedku). 

Tabuľky bodového ohodnotenia vyjadrujú bodové hodnoty prijatých opatrení vyplývajúce 
z textovej časti vyhlášky č. 336/2004 Z. z., ako aj z jednotlivých bodov bezpečnostného štandardu 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje 
vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie 
a štruktúry objektu, vyhodnotenia analýzy rizík, a pod.) v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej 
náročnosti optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností. 

Úrad nevedie zoznam potencionálnych prenajímateľných priestorov na ochranu utajovaných 
skutočností. 

K Vašej ôsmej otázke uvádzame, že všetky informácie, ktoré je úrad v zmysle zákona povinný 
zverejniť, sú zverejnené na internetovej stránke úradu.  

 
IV. POUČENIE 



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

 
 
S pozdravom 
 
 

 

  
  

 


