
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Tak, ako bolo komunikované verejne – XY, a. s. plánuje fúziu spoločností (ďalej aj ako „XY“): 
AA, a. s., AB, a. s., AC, a. s., AD, a. s., AE, a. s. a AF, a. s. do jednej spoločnosti s predbežným 
dátumom zlúčenia ku dňu 01.01.2022 (je možné, že dátum sa bude posúvať – najneskôr do 
30.06.2022). 

Fúzia bude realizovaná formou zlúčenia - na základe zrušenia bez likvidácie dôjde k zániku 
piatich (5) spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prejde na jednu vybranú  
spoločnosť, ktorá bude ich právnym nástupcom. 

Vzhľadom k tomu, že chceme úrad vopred o týchto skutočnostiach informovať a rozumieť 
možným dopadom na existujúce vzťahy – dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o stanovisko 
k otázkam, ktoré sú s tým spojené, aby sme si prípadné špecifiká vopred odkonzultovali. 

1. Aké sú povinnosti zanikajúcich spoločností v zmysle ZoKB 69/2018 voči NBÚ?  

2. Je potrebná „deregistrácia“ zo zoznamu PSZ? 

3. Aké sú povinnosti nástupníckej spoločnosti po zlúčení, ktorá preberá záväzky ostatných 
zanikajúcich spoločností v zmysle ZoKB 69/2018 voči NBÚ? Aké sú prípadné lehoty na plnenie 
si notifikačných povinností v tomto smere? 

4. Ako je to s vykonaním auditu KB v prípade prechodu práv a povinností? 

5. V prípade, ak existujú nejaké iné povinnosti, prípadne riziká spojené s fúziou v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o ich uvedenie, prípadne 
upozornenie.“ 

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

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 1 písm. f) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje bezpečnostné opatrenia. 

Podľa § 1 písm. g) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje systém zabezpečenia 
kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 3 písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. základnou službou 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, alebo  
2. je prvkom kritickej infraštruktúry. 

Podľa § 3 písm. m) zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej 
moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena l).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20210801#prilohy.priloha-priloha_c_1k_zakonu_c_69_2018_z_z


Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť 
zmeny v údajoch podľa § 17 ods. 4 do 30 dní odo dňa ich vzniku prostredníctvom jednotného 
informačného systému kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú 
najmä pre oblasť 
a) organizácie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 
b) riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 
c) personálnej bezpečnosti, 
d) riadenia prístupov, 
e) riadenia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími 

stranami,  
f) bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí, 
g) hodnotenia zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií, 
h) ochrany proti škodlivému kódu, 
i) sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, 
j) akvizície, vývoja a údržby informačných sietí a informačných systémov, 
k) zaznamenávania udalostí a monitorovania, 
l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 
m) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 
n) kryptografických opatrení, 
o) kontinuity prevádzky, 
p) auditu, riadenia súladu a kontrolných činností 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. auditom kybernetickej bezpečnosti sa rozumie 
overenie plnenia povinností podľa tohto zákona, posúdenie zhody prijatých bezpečnostných 
opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na 
bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete 
a informačné systémy základnej služby a pre prostriedky, ktoré podporujú základné služby. 
Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej 
bezpečnosti, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a identifikovať nedostatky 
pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby na navrhnutie 
a prijatie opatrení na ich odstránenie, nápravu existujúceho stavu a na predchádzanie 
kybernetickým bezpečnostným incidentom. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek ustanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa 
základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 29 ods. 2 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 v rozsahu stanovenom podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktorý vydá úrad, a to v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí 
a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné 
opatrenia a v určenom časovom intervale. 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú 
službu podľa § 3 písm. k) zákona 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., ktorou sa ustanovuje 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20210801#paragraf-17.odsek-4


obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z. z.“).  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V kontexte vašej prvej otázky uvádzame, že zanikajúce spoločnosti ako prevádzkovatelia 
základných služieb majú povinnosť túto skutočnosť (fúziu spoločností – prevádzkovateľov 
základných služieb) bezodkladne oznámiť úradu.  

V súvislosti s Vašou druhou otázkou uvádzame, že na základe Vami nahlásenej zmeny úrad 
vykoná úpravu v registri prevádzkovateľov základných služieb v jednotnom informačnom systéme 
kybernetickej bezpečnosti. 

K Vašej tretej otázke uvádzame, že nástupnická spoločnosť je ako prevádzkovateľ základnej 
služby naďalej povinná dodržiavať povinnosti vyplývajúce jej zo zákona č. 69/2018 Z. z. V prípade, 
že bude táto nástupnícka spoločnosť prevádzkovať služby, ktoré boli základnými službami 
fúzovaných spoločností, bude sa jednať o základné služby tejto nástupníckej spoločnosti so 
všetkými povinnosťami prislúchajúcimi fúzovaným spoločnostiam vo vzťahu k týmto ich 
základným službám. K notifikačným lehotám vo vzťahu k nástupníckej spoločnosti uvádzame, že 
prechod práv a povinností vo vzťahu k základnej službe nezakladá nové plynutie týchto lehôt 
v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z.   

V kontexte Vašej štvrtej otázky uvádzame, že na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti nemá 
v danom prípade prechod práv a povinností žiaden vplyv. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa 
overuje plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z., posúdenie zhody prijatých 
bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré sa 
vzťahujú na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre 
jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre prostriedky, ktoré podporujú 
základné služby.  

V prípade základných služieb, ktoré „prešli“ na prevádzkovateľa základnej služby ako 
nástupnícku spoločnosť upozorňujeme aj na skutočnosť, že je povinnosťou tohto 
prevádzkovateľa základnej služby vykonať audit kybernetickej bezpečnosti aj po každej zmene 
majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia.  

 Na záver uvádzame, že je povinnosťou prevádzkovateľa základnej služby prijať a dodržiavať 
všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení stanovených 
zákonom č. 69/2018 Z. z. Táto povinnosť sa aplikuje aj v prípadoch, ak došlo k prechodu 
základných služieb na prevádzkovateľa základnej služby ako nástupnícku spoločnosť.  

 
IV. POUČENIE 

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

 
 
  

  
  
  

 
 



  

 

 


