
 

 

I.       PREDMET ŽIADOSTI 

... „na základe nášho dnešného telefonátu mi dovoľte Vám, prosím, zaslať otázky 
elektronicky. 

A. Poskytovateľ digitálnej služby 

 ak je poskytovateľom právnická osoba so sídlom v EÚ, je zo zákona povinná ustanoviť si 
zástupcu v Slovenskej republike? (§23 zákona č. 69/2018 Z. z.) 

 vzhľadom k tomu, že bude poskytovať digitálne služby v Slovenskej republike, aj v inom 
členskom štáte EÚ, bude teda vedený ako poskytovateľ digitálnej služby? (pri 
prevádzkovateľoch je výnimka, že len v jednom členskom štáte) 

 poskytuje cloudové služby (server, hardware, software) pre klientov na Slovensku, môže 
byť v zmysle zákona zároveň prevádzkovateľom základných služieb? 

B. Je oznámenie o zaradení do zoznamu digitálnych služieb a poskytovateľov digitálnych služieb 
doručované aj poštovou prepravou?  Ak by bol poskytovateľ osoba so sídlom v EÚ, a ak by 
nemala povinnosť ustanoviť zástupcu v Slovenskej republike, nemala by elektronickú 
schránku (slovensko.sk) na doručovanie. 

C. Na poskytovanie cloudových služieb je potrebné, aby klient mal prístup k internetu. 
Nepredpokladám ale, že je potrebný iný zmluvný vzťah poskytovateľa digitálnej služby 
napríklad s poskytovateľom internetu, prípadne iným prevádzkovateľom základnej služby. 
Pýtam sa najmä kvôli povinnosti uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných 
opatrení a notifikačných povinností. 

D. Predstavuje VPN alebo osobitné zariadenie (počítač, ktorý slúži na priame pripojenie na cloud 
server) digitálnu službu, a teda notifikačnú povinnosť?“  
 

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. m) zákona o kybernetickej bezpečnosti je digitálnou službou služba, ktorej 

druh je uvedený prílohe č. 2 (Online Trhovisko, Internetový vyhľadávač a Cloud computing). 
 
Podľa § 3 písm. n) zákona o kybernetickej bezpečnosti je poskytovateľom digitálnej služby 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň 
zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 
000 000 eur. 

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti poskytovateľ digitálnej služby je 

povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť úradu 
a) názov a sídlo, 
b) kontaktné údaje, 
c) poskytovanú službu, 
d) názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23. 

 



Podľa § 21 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti na základe oznámenia podľa odseku 1 
úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov 
digitálnych služieb. 

 
Podľa § 21 ods. 4 zákona o kybernetickej bezpečnosti zaradenie služby do zoznamu 

digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb oznámi úrad 
poskytovateľovi tejto služby.  

 
Podľa § 22 ods. 4 zákona o kybernetickej bezpečnosti ak poskytovateľ digitálnej služby 

využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby, je povinný 
uzatvoriť s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných 
opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby, kedy poskytovateľ 
digitálnej služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej 
služby.  

 
Podľa § 23 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti ak poskytovateľ digitálnej služby, ktorý 

poskytuje digitálnu službu v Slovenskej republike, nemá sídlo v Európskej únií a neustanovil si 
svojho zástupcu v inom členskom štáte Európskej únie, je povinný si ustanoviť svojho zástupcu 
v Slovenskej republike.  

 
Podľa § 33 ods. 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti ak služba spĺňa podmienky základnej 

služby a zároveň aj digitálnej služby, považuje sa za základnú službu a zaraďuje sa len do zoznamu 
základných služieb a jej prevádzkovateľ do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V prípade, ak poskytovateľ digitálnej služby je právnická osoba so sídlom v Európskej únii 
a poskytuje digitálnu službu v Slovenskej republike, nie je jeho povinnosťou ustanoviť si zástupcu 
v Slovenskej republike. Ustanovenie § 23 zákona o kybernetickej bezpečnosti upravuje povinnosť 
zastupovania v prípade, ak poskytovateľ digitálnej služby poskytuje digitálnu službu na území 
Slovenskej republiky, ale takýto poskytovateľ digitálnej služby nemá sídlo na území žiadneho 
členského štátu Európskej únie.   

   
V prípade poskytovateľa digitálnej služby, ak tento poskytuje digitálnu službu uvedenú 

v prílohe č. 2 k zákonu o kybernetickej bezpečnosti na území Slovenskej republiky, ako aj v inom 
členskom štáte Európskej únie, je povinný sa identifikovať aj v Slovenskej republike, ak spĺňa 
kritéria pre jeho určenie ako poskytovateľa digitálnej služby. To znamená, že takýto poskytovateľ 
digitálnej služby je povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť 
úradu základné identifikačné údaje (§ 21 ods. 1). Poskytovateľ digitálnej služby bude následne 
zaradený do registra poskytovateľov digitálnych služieb. 

 
Oznámenie o zaradení do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra 

poskytovateľov digitálnych služieb doručí úrad poštovou prepravou (na adresu uvedenú 
v oznámení) , ak nie je zriadená elektronická schránka. 

 
V prípade, ak poskytovateľ digitálnej služby poskytuje cloudové služby (server, hardware, 

software) a zároveň jeho služba spĺňa identifikačné kritéria základnej služby (v zmysle 
identifikačných kritérií podľa vykonávacieho predpisu), považuje sa len za základnú službu 



a zaraďuje sa len do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľ do registra 
prevádzkovateľov základných služieb (§ 33 ods. 3).  

 
Ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby službu, 

ktorá je základnou službou, je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom tejto základnej služby 
zmluvu a zabezpečení plnenia bezpečnostných a notifikačných povinností. Zoznam základných 
služieb je k dispozícii na http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-
bezpecnost/zakladne-sluzby.htm.  

 
V kontexte Vašej poslednej otázky možno konštatovať, že VPN alebo osobitné zariadenie 

(počítač, ktorý slúži na priame pripojenie na cloud server) nepredstavuje digitálnu službu, avšak 
po splnení identifikačných kritérií pre základnú službu (kritériá je nevyhnutné priebežne 
vyhodnocovať) predstavuje základnú službu.  

 
IV. POUČENIE 

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