
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dňa 01.04.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. 
V zmysle § 2 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. , ktorou sa určujú 
identifikačné kritéria prevádzkovanej služby, prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritéria 
základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové 
kritérium uvedené v prílohe č. 1(ďalej v texte ako „Príloha č. 1 Vyhlášky“). 

Podľa prílohy č. 1 Vyhlášky, sú identifikačné kritéria služby letecká doprava nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vyššie uvedeného vymedzenia je zrejmé, že činnosť obch. spol. Letisko Košice- Airport Košice, 
a.s. (ďalej len „letisko Košice“) nenapĺňa ani jedno z dopadových kritérií.  

Vzhľadom však na skutočnosť, že posúdenie uvedených dopadových kritérií spočíva na 
posúdení letiska Košice, dovoľujeme si Vás v rámci proaktívneho prístupu požiadať o metodické 
usmernenie, či sa na letisko Košice vzťahuje zákon č. 164/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“) tento zákon ustanovuje 
minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa  § 3 písm. k) zákona o kybernetickej bezpečnosti základnou službou je služba, ktorá je 
zaradená v zozname základných služieb a 
1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 

podsektore podľa prílohy č. 1,  
2. je informačným systémom verejnej správy, alebo  
3. je prvkom kritickej infraštruktúry. 

Riadiaci orgán letiska - 
subjekt, ktorý má v 
spojení s inými 
činnosťami alebo bez 
nich, za cieľ správu a 
riadenie infraštruktúry 
letiska alebo siete letísk a 
koordináciu a kontrolu 
činností jednotlivých 
prevádzkovateľov na 
príslušných letiskách, 
alebo v príslušných 
sieťach letísk, letisko, 
vrátane hlavného letiska a 
subjekt prevádzkujúci 
pomocné zariadenia 
nachádzajúce sa na 
letisku. 

V rámci 
medzinárodných 
verejných letísk 
(prednostne 
určených na 
obchodnú leteckú 
dopravu). 

1. Ohrozenie dostupnosti, pravosti, integrity alebo dôvernosti 

uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov 

alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných  

prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov, 

ktoré postihuje viac ako 25 000 osôb. 

2. Obmedzenie či narušenie prevádzky inej základnej služby 

alebo prvku kritickej infraštruktúry.  

3. Hospodársku stratu vyššiu ako 0,1 % HDP. 
4. Hospodársku stratu alebo hmotnú škodu najmenej 

jednému užívateľovi viac ako 250 000 eur. 

5. Viac ako 100 zranených osôb vyžadujúcich lekárske 

ošetrenie alebo stratu jedného života. 

6. Narušenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, 

mimoriadnu udalosť alebo tieseň, ktorá by si mohla 

vyžadovať vykonanie záchranných prác, alebo výkon 

činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci 

v tiesni.  
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Podľa § 17 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa 
prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, 
je povinný to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil. 

Podľa § 17 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad zaradí základnú službu podľa § 3 
písm. k) prvého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra 
prevádzkovateľov základných 

a) na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby podľa odseku 1, 
b) na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikačných kritérií 

prevádzkovanej služby podľa § 18, 
c) z vlastnej iniciatívy, ak sa úrad dozvedel o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej 

služby podľa § 18 a nedošlo k postupu podľa písmena a) alebo písmena b).  

Podľa § 18 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti identifikačné kritériá prevádzkovanej 
služby sú dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá.  

Podľa § 18 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti dopadové kritériá sú určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad, a zohľadňujú najmä 

a) počet používateľov využívajúcich základnú službu, 
b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby, 
c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu  

a trvania na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť štátu, 
d) trhový podiel prevádzkovateľa služby, 
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný 

incident mohol postihnúť, 
f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity 

poskytovania služby.  

Podľa § 18 ods. 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti špecifické sektorové kritériá zohľadňujú 
kritériá určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

 
Podľa § 34 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti osoba existujúca ku dňu účinnosti tohto 

zákona je povinná odo dňa prekročenia identifikačných kritérií podľa § 18 ods. 1 , najneskôr však 
do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, podať úradu oznámenie podľa § 17 ods. 1. 

 
Identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona o kybernetickej 

bezpečnosti určuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. ktorou sa určujú 
identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) (ďalej len „vyhláška 
č. 164/2018 Z. z.“). 

Podľa § 2 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritériá základnej 
služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové kritérium, 
ak je uvedené v prílohe č. 1. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Identifikačné kritériá základnej služby ustanovuje vyhláška č. 164/2018 Z. z., pričom pod 
samotným „prekročením identifikačných kritérií prevádzkovanej služby“ je potrebné rozumieť 
splnenie aspoň jedného špecifického sektorového kritéria (ak je dané) a dopadového kritéria, 
ktoré vyjadrujú, aký dopad by mohol mať kybernetický bezpečnostný incident v informačnom 
systéme alebo sieti, na ktorých fungovaní je závislé poskytovanie služby.   

Prevádzkovateľ služby v prípade, ak spĺňa niektoré špecifické sektorové kritérium, musí 
následne vyhodnocovať dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v informačnom 
systéme alebo sieti, na fungovaní ktorých je závislé poskytovanie konkrétnej služby. V prípade, ak 
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takýto kybernetický bezpečnostný incident je spôsobilý „naplniť“ aspoň jedno z kritérií uvedených 
aj v rámci dopadových kritérií, spĺňa poskytovaná služba legálne vymedzenie základnej služby.  

V rámci skúmania identifikačných kritérií základnej služby môže nastať situácia, kedy 
prevádzkovateľ služieb spĺňa špecifické sektorové kritérium, avšak incident spôsobený 
v informačnom systéme alebo sieti nemá, resp. nie je spôsobilý spôsobiť následok uvedený 
v niektorom z dopadových kritérií. V takomto prípade poskytovaná služba nespĺňa legálnu 
definíciu základnej služby. V uvedenej situácií však vzniká povinnosť prevádzkovateľovi takejto 
služby informovať  úrad o skutočnosti, že na špecifické sektorové kritérium sa v jeho podmienkach 
neviaže žiadne dopadové kritérium.   

Za prevádzkovateľa základnej služby je potrebné považovať každého leteckého dopravcu, 
riadiaci orgán letiska a prevádzkovateľa poskytujúceho služby riadenia letovej prevádzky 
v prípade prekročenia niektorého z dopadových kritérií a zároveň aj niektorého zo špecifických 
sektorových kritérií. Prekročenie stanovených kritérií v prvom rade vyhodnocuje samotný 
prevádzkovateľ, ktorý je túto skutočnosť povinný oznámiť úradu odo dňa prekročenia 
identifikačných kritérií podľa § 18 ods. 1 , najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti 
tohto zákona/v prípade služby poskytovanej pred účinnosťou zákona o kybernetickej 
bezpečnosti/, alebo v lehote do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil. Úrad na základe 
uvedeného oznámenia zaradí základnú službu do zoznamu základných služieb a jej 
prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

Dávame do pozornosti skutočnosť, že zákon o kybernetickej bezpečnosti  v prílohe č. 1 ako 
aj vo vyhláške č. 164/2018 Z. z. v sektore „doprava“ podsektore „letecká doprava“ identifikuje 
prevádzkovateľa služieb ako  

 Letecký dopravca 

 Radiaci orgán letiska 

 Prevádzkovateľ poskytujúci služby riadenia letovej prevádzky  

s vlastnými špecifickými sektorovými a dopadovými kritériami. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje 
viacero poskytovaných služieb a na jednej z takto poskytovaných služieb nevyhodnotí splnenie 
identifikačných kritérií pre svoju poskytovanú službu, čo v takomto prípade znamená, že takto 
poskytovaná služba nespĺňa legálnu definíciu základnej služby, ešte nezakladá odpadnutie takejto 
povinnosti vyhodnocovať identifikačné kritéria pre ďalšiu ním poskytovanú službu. Je preto 
potrebné vyhodnocovať splnenie identifikačných kritérií samostatne pre každú poskytovanú 
službu.  

 
Aj v prípade, ak poskytovaná služba nespĺňa identifikačné kritéria základnej služby, je 

potrebné, aby prevádzkovateľ služby neustále vyhodnocoval dopad možného kybernetického 
bezpečnostného incidentu na takúto ním poskytovanú službu a v prípade zmeny o tom 
relevantným spôsobom informoval úrad. 

 
IV.   POUČENIE  

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

 

 


