
           PREDMET ŽIADOSTI 
 .....„pri plnení zákonných povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako 
Prevádzkovateľa základných služieb podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 
sme narazili vo Vyhláške č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej 
služby v prílohe 1 na definíciu laboratórne služby, avšak sme k tomu nenašli výklad, preto Vás 
žiadame o konzultácie, alebo odborný výklad a stanovisko garanta. 

Takmer každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci našej siete vykonáva 
elementárne vyšetrenia krvi, moču a pod. preto by som Vás chcel požiadať o odborný výklad 
alebo stanovisko, či každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý tieto vyšetrenia vykonáva 
sa považuje v zmysle prílohy 1 vyhlášky za Poskytovateľa základných služieb a tým mu vzniká 
povinnosť oznámenia o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej služby, alebo táto 
povinnosť vzniká na základe počtu vykonaných vyšetrení, alebo podľa druhu vyšetrení a pod“. 

 

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 § 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. 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 jednotného 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 § 18 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. ak prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 zistí, 

že došlo k prekročeniu špecifických sektorových kritérií, oznámi to úradu do 30 dní odo dňa, keď 
prekročenie zistil v rozsahu podľa § 17 ods. 5 aj v prípade, ak neprekročí dopadové kritériá. 

 
Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad uloží pokutu od 300 eur až do výšky 1 % 

celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, najviac však 300 000 eur, 
prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť  

a)  podľa § 17 ods. 1,  
b)   podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 6,  
c)  prijať bezpečnostnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 5,  
d) nahlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident podľa § 24 ods. 1 alebo odoslať 
     neúplné hlásenie podľa § 24 ods. 5,  
e) riešiť kybernetický bezpečnostný incident na základe rozhodnutia úradu podľa § 27 

                    ods. 3, vykonať reaktívne opatrenie na základe rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 5 
                    alebo oznámiť a preukázať vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok podľa  
                    § 27 ods. 6,  

f) predložiť ochranné opatrenie na schválenie alebo vykonať schválené ochranné 
                    opatrenie podľa § 27 ods. 8,  

g)  podľa § 29 ods. 1, 2 alebo ods. 4, alebo  
h) vykonať opatrenie na nápravu v lehote podľa záverečnej správy o výsledkoch auditu 

                    podľa § 29.  
 
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 § 18 ods. 1. 

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.“).  
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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 § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak sa pri tvorbe právneho 
predpisu používa pojem, ktorý právny poriadok nepozná, vymedzí sa jeho presný význam 
definíciou; to neplatí, ak ide o pojem, ktorého význam je všeobecne známy alebo dostatočne 
zrejmý vzhľadom na jeho bežné používanie.  

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 v prípade, ak spĺňa 
špecifické sektorové kritérium (napríklad poskytuje laboratórne služby) musí následne 
vyhodnocovať dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v informačnom systéme alebo 
sieti, na fungovaní ktorých je závislé poskytovanie služby laboratórnej diagnostiky (laboratórne 
služby). V prípade, ak takýto kybernetický bezpečnostný incident je spôsobilý „naplniť“ aspoň 
jedno zo šiestich kritérií uvedených v rámci dopadových kritérií, spĺňa poskytovaná služba 
legálne vymedzenie základnej služby. 

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

Pod „prekročením identifikačných kritérií prevádzkovanej služby“ je teda potrebné 
rozumieť splnenie aspoň jedného špecifického sektorového kritéria (ak je dané) a dopadového 
kritéria. Splnenie sektorových a dopadových kritérií je potrebné vyhodnocovať spôsobom, aký 
potenciálny dopad, by mohol mať kybernetický bezpečnostný incident v informačnom systéme 
alebo sieti, na ktorých fungovaní je závislé poskytovanie konkrétnej prevádzkovanej služby.  
Uvedené sa teda realizuje na základe vykonaného vlastného vnútorného auditu. 

 

IV. POUČENIE 

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