
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Naša spoločnosť je veľký SWhouse, ktorý poskytuje zákazníkom služby vývoja, servisu 
a v niektorých prípadoch aj prevádzky zväčša veľkých SW riešení. Poskytujeme služby IaaS, PaaS 
a SaaS na základne individuálnych ponúk s individuálnymi zmluvnými podmienkami – nie sú to 
teda balíkové riešenia.  

V zmysle zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti naša spoločnosť spĺňa 
nasledovné identifikačné kritériá na digitálnu službu: 1) min. 50 zamestnancov, 2) ročný obrat min. 
10 mil Eur.  

Nie je nám však jasné, či spĺňame aj prílohu č. 2 zákona, konkrétne výklad pojmu citujem: 
„Služba v oblasti cloud computingu – digitálna služba, ktorá umožňuje prístup ku škálovateľnému 
a pružnému súboru počítačových zdrojov, ktoré možno zdieľať“. Prosíme o výklad pojmu „Služba 
v oblasti cloud computingu“ v zmysle zákona pre náš prípad. Sme digitálnou službou v zmysle 
zákona? Ak áno, v ktorom modeli služby (IaaS, PaaS, SaaS)? Existujú v našom prípade varianty, 
kedy ešte sme a kedy už nie sme digitálna služba?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 
Podľa § 3 písm. m) zákona č 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) digitálnou službou je služba, ktorej druh je 
uvedený prílohe č. 2. 

Podľa § 3 písm. n) zákona č. 69/2018 Z. z. poskytovateľom digitálnej služby je 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 č. 69/2018 Z. z. 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 č. 69/2018 Z. z. na základe oznámenia podľa odseku 1 úrad zaradí 
službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych 
služieb. 

Podľa prílohy č. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. druhmi digitálnej služby sú: 

(1) Online trhovisko  
(2) Internetový vyhľadávač  
(3) Cloud computing 
 
Podľa vysvetliviek k prílohe č. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. je služba v oblasti cloud computingu 

- digitálna služba, ktorá umožňuje prístup ku škálovateľnému a pružnému súboru počítačových 
zdrojov, ktoré možno zdieľať. 



Podľa recitálu 17 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únií (ďalej 
len „smernica NIS“) služby v oblasti cloud computingu zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré sa 
môžu realizovať podľa rôznych modelov. Na účely tejto smernice pojem „služby cloud 
computingu“ zahŕňa služby, ktoré umožňujú prístup k škálovateľnému a pružnému súboru 
zdieľateľných počítačových zdrojov. Uvedené počítačové zdroje zahŕňajú zdroje, ako sú napríklad 
siete, servery alebo iná infraštruktúra, úložiská, aplikácie alebo služby. Pojem škálovateľné 
odkazuje na počítačové zdroje, ktoré pružne prideľuje poskytovateľ cloudových služieb bez 
ohľadu na zemepisnú polohu zdrojov s cieľom zvládať výkyvy v dopyte. Pojem „pružný súbor“ sa 
používa na označenie tých počítačových zdrojov, ktoré sa poskytujú a uvoľňujú na základe dopytu 
s cieľom rýchlo zvýšiť a znížiť dostupné zdroje v závislosti od záťaže. Pojem zdieľateľný sa používa 
na označenie tých počítačových zdrojov, ktoré sa poskytujú viacerým používateľom, ktorí zdieľajú 
spoločný prístup k službe, ale spracúvanie sa vykonáva oddelene pre každého používateľa, hoci 
sa služba poskytuje z toho istého elektronického zariadenia.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vo svojej žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, že poskytujete služby Iaas, PaaS a SaaS 
na základe individuálnych ponúk s individuálnymi zmluvnými podmienkami, súčasne deklarujete, 
že nie sú to balíkové riešenia. Zároveň uvádzate, že spĺňate identifikačné kritéria pre identifikáciu 
sa ako poskytovateľ digitálnej služby.  

Smernica NIS v nenormatívnej časti príslušného recitálu poskytuje širšiu definíciu pojmu 
„služba v oblasti cloud computingu“ (pozri časť II. Aplikované právne predpisy).  

Služby cloud computingu zahŕňajú už štandardne známe cloudové modely ako PaaS 
(Platforma as a Service), SaaS (Software as a Service) či IaaS (Infrastructure as a Service). Rozdiely 
medzi jednotlivými modelmi cloudových služieb spočívajú v rôznej miere zdieľania zdrojov.  

Poskytovateľ digitálnej služby, a teda poskytovateľ ktorejkoľvek digitálnej služby uvedenej 
v prílohe č. 2 zákona č. 69/2018 Z. z., spĺňajúc kritériá minimálneho počtu zamestnancov 
a ročného obratu alebo celkovej ročnej bilancie podľa § 3 písm. n) zákona č. 69/2018 Z. z., má 
povinnosť do 30 dní odo dňa začatia poskytovania takejto digitálnej služby oznámiť úradu: 
1) názov a sídlo, 
2) kontaktné údaje, 
3) poskytovanú službu, 
4) názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23 zákona č. 69/2018 Z. z.  

Vzhľadom na uvedené Vám odporúčame sa ako poskytovateľ digitálnej služby identifikovať 
a túto skutočnosť oznámiť úradu zaslaním vyplneného formulára. Na základe Vášho oznámenia 
úrad zaradí Vami poskytovanú digitálnu službu do zoznamu digitálnych služieb a Vás ako jej 
poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb.  

IV. POUČENIE 

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

 

 
 
 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-zastupcu-PDS.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-PDS.pdf

