
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V zmysle telefonického rozhovoru by som Vás chcela poprosiť o Vaše stanovisko, či sa na 
nás ako poskytovateľa neodkladnej zdravotnej starostlivosti vzťahuje zákon o kybernetickej 
bezpečnosti. Pre lepšie posúdenie Vám zasielam proces dátového toku. 

1) Občania, dožadujúci sa neodkladnej zdravotnej starostlivosti kontaktujú prostredníctvom linky 
112 alebo 155 Operačné stredisko (samostatný právny subjekt, nespadá pod riadenie 
Záchrannej zdravotnej služby Bratislava), ich úlohou je príjem tiesňového volania záchrannej 
zdravotnej služby, spracovanie tiesňového volania a realizáciu odozvy na tiesňové volanie, v 
prípade potreby vydáva pokyn ambulancii záchrannej zdravotnej služby na zásah, 

2) Ak operátor operačného strediska zhodnotí potrebu záchrannej zdravotnej služby zašle nám, 
cez AVL (automatický vozidlový lokátor – zariadenie podobné mobilnému telefónu), informácie 
o pacientovi – rozsah údajov závisí od konkrétneho operátora. Majiteľom týchto zariadení je 
operačné stredisko, ktoré zabezpečuje aj ich prevádzku, aktualizáciu a podobne. Záchranná 
zdravotná služba ich má v užívaní. 

3) Po prijatí správy cez AVL vyráža ambulancia záchrannej zdravotnej služby k pacientovi, jej 
úlohou je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej 
zdravotnej služby. 

4) V rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, členovia posádky ambulancie 
vypisujú záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta – celý proces spracovania záznamu 
zasielam v prílohe. 

Rozsah evidovaných údajov do SW Doprava - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum 
narodenia, vek, identifikácia zdravotnej poisťovne, číslo karty poistenca, kópia Európskeho 
preukazu zdravotného poistenia, číslo pasu; pohlavie, odhad veku, odhad výšky, odhad 
hmotnosti, popis postavy, farba vlasov, zvláštne znamenia - ak sú zjavné, zhodnotenie 
zdravotného stavu osoby, poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky 
a spôsobu aplikácie, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, údaj o ďalšom postupe  po 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, iné lekárske správy laboratórne výsledky; 

Interne máme za to, že nevypísaním elektronického záznamu o zhodnotení zdravotného 
stavu pacienta, nijako neohrozíme poskytovanie služby - neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
nakoľko pokyn na výjazd je v kompetencií Operačného strediska. Z uvedeného je podľa nás 
zrejmé, že poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je v našom prípade závislé na fungovaní 
informačného systému vo vlastníctve Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, čím nie je 
naplnená podmienka dopadového kritéria v zmysle vyhlášky 164/2018.“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 1 písm. e) 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 
postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky na 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 3 písm. k) 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, 

2. je informačným systémom verejnej správy alebo 
3. je prvkom kritickej infraštruktúry. 



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

Podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 69/2018 Z. z. ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti 
pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti tým, že identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich 
aktuálny zoznam predkladá úradu na účely zaradenia do zoznamu základných služieb a registra 
prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 č. 69/2018 Z. z. úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) 
prvého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov 
základných služieb 

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 § 17 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad v spolupráci s príslušným ústredným 
orgánom zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) druhého bodu do zoznamu základných služieb 
a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) 
tretieho bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra 
prevádzkovateľov základných služieb zo zákona. 

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. zaradenie služby do zoznamu základných služieb 
a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb oznámi úrad 
prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti. 

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. identifikačné kritériá prevádzkovanej služby sú 
dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá.  

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 č. 69/2018 Z. z. špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá 

určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 



Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný pri 
uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“) 
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy. 

Podľa § 20 ods. 1 prvá veta zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely 
tohto zákona sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej 
oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí 
a informačných systémov. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť 
každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na základe presiahnutia 
kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov. 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad uloží pokutu od 300 eur do 30 000 
eur prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší 
povinnosť podľa § 19 ods. 2 až 4 alebo ods. 7.  

Identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona 
č. 69/2018 Z. z. 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.  

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 576/2004 Z. z.“) zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú 
zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života 
a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, 
diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. 

Podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtý bod zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) zariadenia 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 

Podľa § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. zariadenia ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti sú zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva vydáva 
povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. samosprávny kraj v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie okrem ambulancie 
podľa odseku 1 písm. a), f) a g). 

Podľa § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. samosprávny kraj v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú 



poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby. 

  III. METODICKÉ USMERNENIE 

Prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 písm. k) bod 1 zákona č. 69/2018 Z. z. je povinný 
v zmysle platnej legislatívy sa identifikovať ako prevádzkovateľ tejto základnej služby. 
V nadväznosti na Vašu otázku Vám uvádzame, že každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
ktorý spĺňa aspoň jedno špecifické sektorové kritérium a zároveň aspoň jedno dopadové 
kritérium, spĺňa zákonné predpoklady na zaradenie ním prevádzkovanej služby do zoznamu 
základných služieb.  

Prevádzkovateľ služby, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti skúma, či napĺňa 
aspoň jedno z troch špecifických sektorových kritérií uvedených v prílohe vyhlášky č. 164/2018 
Z. z., a to: 

a) celkový počet akútnych lôžok v posledných troch kalendárnych rokoch najmenej 500, 

b) štatút centra vysoko špecializovanej traumatologickej starostlivosti podľa osobitného 
predpisu alebo 

c) laboratórne služby. 

Vzhľadom na zákonné vymedzenie záchrannej zdravotnej služby, ako poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby ako typu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, je možné vo Vašom 
prípade vylúčiť naplnenie špecifických sektorových kritérií v písmenách a) a b).  

Pokiaľ ide o laboratórne služby, tieto treba chápať ako služby laboratórnej diagnostiky. 
Zákon č. 576/2004 Z. z. v § 2 ods. 1 uvádza, že zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 
dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť 
a pôrodnú asistenciu, čím právne ustanovuje laboratórnu diagnostiku (laboratórne služby) ako 
súčasť zdravotnej starostlivosti. Pre laboratórne služby je kľúčový zákon č. 578/2004 Z. z., 
v zmysle ktorého, prevádzka laboratórií podľa podmienok prevádzkovania zdravotníckych 
zariadení (§ 7) patrí k zariadeniam spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ako typu 
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa § 11 tohto zákona vydáva povolenie na 
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy samosprávny kraj. V zmysle uvedených kritérií prevádzka laboratórií 
(laboratórnych služieb), rovnako ako prevádzka záchrannej zdravotnej služby je vykonávaná 
v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, z čoho je možné vyvodiť záver, že na to, 
aby Záchranná zdravotná služba Bratislava poskytovala laboratórne služby, musela by mať na 
prevádzku tejto činnosti vydané povolenie od samosprávneho kraja. 

Vzhľadom na uvedené, možno konštatovať, že Záchranná zdravotná služba Bratislava ako 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby nespĺňa žiadne z uvedených špecifických sektorových kritérií  
v sektore Zdravotníctvo a v takomto prípade poskytovaná služba nespĺňa legálnu definíciu 
základnej služby. 

V kontexte vašej otázky je však potrebné uviesť, že prevádzkovatelia služieb sú na základe 
analýzy vnútorných procesov a informácií o vlastnej organizácii povinní neustále skúmať 
prípadné prekročenie identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky č. 164/2018 Z. z. a aj v prípade, 
že takéto kritériá neprekračujú, môžu byť ako prevádzkovatelia základnej služby identifikovaní 
na základe § 3 písm. k) druhého a tretieho bodu zákona č. 69/2018  Z. z.  

K základnej službe ako informačnému systému verejnej správy (služba podľa § 3 písm. k) 
druhého bodu zákona č. 69/2018 Z. z.) uvádzame, že ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti 
pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej 



bezpečnosti tým, že identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich 
aktuálny zoznam predkladá úradu na účely zaradenia do zoznamu základných služieb a registra 
prevádzkovateľov základných služieb. Základnú službu ako informačný systém verejnej správy 
úrad zaradí v spolupráci s príslušným ústredným orgánom. O prípadnom zaradení poskytovanej 
služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov 
základných služieb úrad prevádzkovateľa základnej služby informuje. 

K základnej službe ako prvku kritickej infraštruktúry (služba podľa § 3 písm. k) tretieho 
bodu zákona č. 69/2018 Z. z.) uvádzame, že o určení prvku, jeho zaradení do sektora a vyradení 
zo sektora, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
oznamuje príslušnému ústrednému orgánu rozhodnutie o určení prvku a jeho zaradení do 
sektora, ako aj rozhodnutie o vyradení zo sektora. Ústredný orgán potom vo svojej pôsobnosti 
oznamuje toto rozhodnutie samotnému prevádzkovateľovi. Takýto prevádzkovateľ základnej 
služby je zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb priamo zo zákona č. 69/2018 
Z. z., o čom je úradom informovaný. 

Zároveň upozorňujeme, že vo Vašom prípade by mohlo dôjsť aj k naplneniu predpokladov 
podľa ustanovenia § 19 zákona č. 69/2018 Z. z., ktoré upravuje okrem iného povinnosť pre 
prevádzkovateľov základných služieb požadovať od Vás, ako dodávateľa služieb, plnenie 
bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami tohto zákona prostredníctvom zmluvných 
záväzkov. Zákon č. 69/2018 Z. z. v § 19 jednoznačne určil každému prevádzkovateľovi základnej 
služby povinnosť od dodávateľa služieb požadovať dodatočné bezpečnostné opatrenia v súlade 
s požiadavkami tohto zákona.  

IV. POUČENIE 

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

 


