
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, naša spoločnosť zaradia v uplynulých mesiacoch do svojho portfólia novú službu, 
a síce zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľov základných služieb. Nakoľko si 
uvedomujeme vážnosť danej problematiky a túto, ako aj všetky ostatné služby, ktoré našim 
klientom ponúkame chceme vykonávať čo v najvyššej kvalite a v súlade so všetkými právnymi 
náležitosťami, dovoľujeme sa na Vás obrátiť s nasledovnou požiadavkou. Pri výkone služby 
kybernetická bezpečnosť u našich budúcich klientov plánujeme v rámci danej služby zaviesť u 
klienta okrem iného aj tzv. firewall (schránku), ktorá bude brániť hackerským útokom ako aj 
ostatným negatívnym vplyvom z vonkajšieho prostredia a tým tak chrániť dáta daného 
prevádzkovateľa základnej služby. A práve na prevádzku takéhoto firewallu by sme potrebovali 
získať certifikát, respektíve osvedčenie, ktoré by našu spoločnosť oprávňovalo daný firewall 
prevádzkovať. Touto cestou sa na Vás obraciam s požiadavkou, či Vaša inštitúcia disponuje 
vydávaním takýchto oprávnení, respektíve aké sú podmienky a kroky k získaniu vyššie 
spomenutého certifikátu.“ 

 
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 (ďalej len 
„zákon č. 69/2018 Z. z.“). 

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. sú bezpečnostnými opatreniami úlohy, procesy, role 
a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie 
kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov. Bezpečnostné 
opatrenia realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných 
systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa 
prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv 
kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania služby. Bezpečnostné 
opatrenia sú všeobecné, realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a 
informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti pre všetky siete a informačné systémy a sektorové, ktoré sa realizujú na základe 
špecifík kategorizácie sietí a informačných systémov ústredného orgánu v rozsahu svojej 
pôsobnosti podľa prílohy č. 1 a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre 
oblasť 

a) organizácie informačnej bezpečnosti, 

b) riadenia aktív, hrozieb a rizík, 

c) personálnej bezpečnosti, 

d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

e) technických zraniteľností systémov a zariadení, 

f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

g) riadenia prevádzky, 

h) riadenia prístupov, 

i) kryptografických opatrení, 

j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 



l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 

m) riadenia kontinuity procesov. 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby pre 
informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú službu a pre 
informačné systémy a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo 
znemožnenie poskytovania základnej služby ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 362/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z. z“). 

Podľa § 10 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov 
sa zabezpečuje najmenej 

a) riadením prístupov používateľov k sieťam a informačným systémom podľa § 12, 

b) prostredníctvom riadenia bezpečného prístupu medzi vonkajšími a vnútornými sieťami 

a informačnými systémami, a to najmä využitím nástrojov na ochranu integrity sietí 

a informačných systémov, ktoré sú zabezpečené segmentáciou sietí a informačných 

systémov; servery so službami priamo prístupnými z externých sietí sa nachádzajú 

v samostatných sieťových segmentoch a v rovnakom segmente musia byť len servery 

s rovnakými bezpečnostnými požiadavkami a rovnakej bezpečnostnej triedy 

a s podobným účelom, 

c) tým, že prepojenia medzi segmentmi a externými sieťami, ktoré sú chránené firewallom 

a všetky spojenia sú povoľované na princípe zásady najnižších privilégií, 

d) prostredníctvom bezpečnostných opatrení na bezpečné mobilné pripojenie do siete 

a informačného systému a vzdialený prístup, napríklad bezpečným spôsobom s použitím 

dvojfaktorovej autentizácie alebo použitím kryptografických prostriedkov, 

e) tým, že sieťam alebo informačným systémom sú umožnené len špecifikované služby 

umiestnené vo vyhradených segmentoch siete počítačovej siete, 

f) tým, že spojenia do externých sietí sú smerované cez sieťový firewall a v závislosti 

od prostredia aj cez systém detekcie prienikov, 

g) prostredníctvom serverov dostupných z externých sietí zabezpečovaných podľa 

odporúčaní výrobcu, 

h) udržiavaním zoznamu všetkých vstupno-výstupných bodov na hranici siete v aktuálnom 

stave, 

i) použitím automatizačných prostriedkov, ktorými sú identifikované neoprávnené sieťové 

spojenia na hranici s vonkajšou sieťou, 

j) prostredníctvom blokovania neoprávnených spojení zo známych adries označených ako 

škodlivé alebo spôsobujúce známe hrozby, ak to nastavenie informačného systému 

umožňuje, 

k) neumožnením komunikácie a prevádzky aplikácií cez neautorizované porty, 

l) prostredníctvom systému monitorovania bezpečnosti, ktorý je nakonfigurovaný tak, že 

zaznamenáva a vyhodnocuje aj informácie o sieťových paketoch na hranici siete, 

m) implementovaním systému detekcie prienikov alebo systému prevencie prienikov 

na identifikáciu nezvyčajných mechanizmov útokov alebo proaktívneho blokovania 

škodlivej sieťovej prevádzky, 

n) prostredníctvom smerovania odchádzajúcej používateľskej sieťovej prevádzky cez 

autentizovaný server filtrovania obsahu, 



o) prostredníctvom vyžiadania použitia dvojfaktorovej autentizácie od každého vzdialeného 

pripojenia do internej siete, 

p) vykonávaním pravidelného alebo nepretržitého posudzovania technických zraniteľností, 

najmä identifikácie možnej prítomnosti škodlivého kódu zariadenia, ktoré sa vzdialene 

pripája do internej siete, alebo zmluvného zaručenia vrátane preukázania plnenia tejto 

povinnosti. 

Požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh sú 
stanovené v nariadení 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 trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenie č. 765/2008). 

Podľa čl. 2 ods. 8 nariadenia č. 765/2008 „technická špecifikácia“ je dokument, ktorý 
stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť výrobok, postup alebo služba. 

Podľa čl. 2 ods. 10 nariadenia č. 765/2008 „akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho 
akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky vykonávať špecifické 
činnosti posudzovania zhody stanovené harmonizovanými normami a v prípade potreby 
akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových 
systémoch. 

Podľa čl. 2 ods. 12 nariadenia č. 765/2008 „posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či 
boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo 
orgánu. 

Podľa čl. 2 ods. 13 nariadenia č. 765/2008 „orgán posudzovania zhody“ je subjekt 
vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti je komplexná problematika a požiadavky na 
bezpečnostné opatrenia sú definované vyhláškou č. 362/2018 Z. z. Požiadavka § 20 ods. 3. písm. 
f) zákona č. 69/2018 Z. z. na riadenie bezpečnosti komunikačných sietí je podrobnejšie 
rozpracovaná v § 10 vyhlášky č. 362/2018. V zmysle uvedeného je zúženie problematiky ochrany 
interných sieťových segmentov iba na ochranu prostredníctvom „firewallu“ nedostatočné. 
Úroveň kybernetickej bezpečnosti teda nie je determinovaná len samotným zariadením, i keď by 
sa v budúcnosti jednalo o certifikovaný výrobok. Dôležitým prvkom je spôsobilosť za návrh resp. 
úpravu príslušnej sieťovej topológie, alebo aplikačnej architektúry klienta, resp. spôsobilosť 
vhodne bezpečne nakonfigurovať daný firewall na produkčnú prevádzku.  

V kontexte Vašej otázky ku certifikácii uvádzame, že v zmysle čl. 2 ods. 12 nariadenia 
č. 765/2008 „posudzovanie zhody“ (alebo tiež „certifikácia“) je postup preukázania, či boli 
splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo 
orgánu. Certifikovať, teda posudzovať zhodu so špecifickými požiadavkami je možné pre výrobok, 
postup, službu, systém, osobu, alebo orgán. Zhoda výrobku, postupu alebo služby sa vždy 
posudzuje voči tzv. „technickej špecifikácii“, čo je podľa čl. 2 ods. 8 nariadenia č. 765/2008 
dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť výrobok, postup alebo služba.  

Posudzovať zhodu sú oprávnené len tzv. „orgány posudzovania zhody“ čo sú podľa čl. 2 ods. 
13 nariadenia č. 765/2008 subjekty vykonávajúce činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, 
skúšania, osvedčovania a inšpekcie. Posudzovať zhodu je oprávnený výlučne akreditovaný orgán 
posudzovania zhody.  



V zmysle čl. 2 ods. 10 nariadenia č. 765/2008 „akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho 
akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky vykonávať špecifické 
činnosti posudzovania zhody stanovené harmonizovanými normami a v prípade potreby 
akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových 
systémoch.  

Pre európsky hospodársky priestor v súčasnej dobe ešte nejestvuje záväzná certifikačná 
schéma pre posudzovanie zhody výrobkov, postupov alebo služieb v kybernetickej bezpečnosti, 
t.j. neexistujú formalizované požiadavky na systém certifikácie, vzťahujúce sa na určené produkty, 
na ktoré sa aplikujú rovnaké určené požiadavky, technické špecifikácie, osobitné pravidlá a 
postupy. Napriek tomu, že v Európskej agentúre pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) prebiehajú 
intenzívne práce na príprave takejto certifikačnej schémy, zatiaľ v členských štátoch EÚ nie je 
žiaden subjekt akreditovaný na posudzovanie zhody (certifikáciu) výrobkov, postupov alebo 
služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Z vyššie uvedených dôvodov Vám v súčasnosti nemôžeme vyhovieť s požiadavkou na 
certifikáciu, resp. osvedčenie firewallu, ani akéhokoľvek iného výrobku určeného pre oblasť 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý by Vašu spoločnosť oprávňoval prevádzkovať akýkoľvek 
výrobok. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že o posúdenie zhody výrobkov musí vždy žiadať ich 
výrobca, nie poskytovateľ služby, ani zákazník. Na základe toho predpokladáme, že Váš záujem 
bude zrejme v budúcnosti posúdenie zhody pre Vami poskytovanú službu. 

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.

 


