
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Nami položené otázky: 

1. Myslelo sa aj na životne a neživotné poisťovne pri identifikácií základných služieb v Prílohe č. 
1? Aký názor zastáva Úrad v tomto sektore? 

2. Ak má poisťovňa web stránku, na ktorej môže zákazník uzatvoriť poistenie, ide o digitálnu 
službu? Nakoľko poistná zmluva nie je ani kúpna a ani zmluva o službách. 

3. Ako legislatíva nahliada na výrobcov liekov vs. distribútorov liekov? Nakoľko v prílohe č. 1 sa 
spomínajú iba výrobcova, avšak exitujú viaceré typy licencií pre pharmaceutické spoločnosti. 

4. Musia ústredné orgány vydať sektorové a identifikačné kritériá v ich pôsobnosti? 
5. Musia sa do registra základných služieb prihlásiť všetky orgány štátnej a verejnej správy? 

Napr. Ministerstvo školstva? 
6. Kedy môžeme očakávať vyhlášku ohľadom Bezpečnostných opatrení pre Prevádzkovateľov 

základných služieb?“ 
 
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 (ďalej len 
„zákon“). 

Podľa § 3 písm. k) zákona je 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 je prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej moci alebo 
osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k). 

Podľa § 3 písm. m) zákona je digitálnou službou služba, ktorej druh je uvedený prílohe č. 2. 

Podľa § 3 písm. n) zákona 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 prílohy č. 2 zákona sú druhy digitálnej služby tieto: 

1. Online trhovisko 
2. Internetový vyhľadávač 
3. Cloud computing 

 
Podľa § 17 ods. 2 zákona 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 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 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 § 18 ods. 3 zákona špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

Podľa § 32 ods. 2 zákona ústredný orgán sa v spolupráci s úradom splnomocňuje na vydanie 
všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanovia sektorové bezpečnostné opatrenia v 
rozsahu svojej pôsobnosti podľa prílohy č. 1 a v súlade s bezpečnostnými štandardmi v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. 

Identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona 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.“). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Otázky (1) a (3)  

Základnou službou podľa § 3 písm. k) bod 1 zákona je služba, ktorá závisí od sietí 
a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy 
č. 1 zákona. Po splnení identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky č. 164/2018 Z. z. sa „poskytovaná 
služba“ stáva svojím zaradením do zoznamu základných služieb úradom „základnou službou“.  

V prípade, ak „poskytovaná služba“ nespĺňa kritériá základnej služby (napríklad nie je 
činnosťou v sektore podľa prílohy č. 1 zákona alebo nespĺňa identifikačné kritériá podľa vyhlášky 
č. 164/2018  Z. z.), nepovažuje sa na účely zákona za základnú službu. 

Prevádzkovateľom základnej služby môže byť iba orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá 
prevádzkuje aspoň jednu službu podľa § 3 písm. k) zákona. Inak povedané, ak subjekt poskytuje 
službu, ktorá nie je základnou službou, takýto subjekt nie je prevádzkovateľom základnej služby.  

V prílohe č. 1 zákona sú v sektore "Priemysel" podsektore "Farmaceutický priemysel" uvedení 
ako prevádzkovatelia služieb "výrobca liekov podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov" a "správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom 
kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu 
priamo pripojené". V prípade, ak distribútora liekov nie je možné zaradiť ani do jednej z dvoch 
uvedených kategórií, nie je tento považovaný v zmysle zákona za  prevádzkovateľa základnej 
služby.  

Otázka (2) 

Na účely identifikácie digitálnej služby v zmysle zákona je potrebné súčasne spĺňať zákonné 
predpoklady – a to, že (1) musí ísť o jednu z troch služieb uvedených v prílohe č. 2 zákona 
a zároveň, že (2) takúto službu musí poskytovať právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 
ktorý na tento účel zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú 
bilanciu viac ako 10 000 000 eur.  

Online trhovisko môžeme definovať ako službu platformy, ktorá vystupuje ako prostredník 
medzi predávajúcim podnikateľom a spotrebiteľom a umožňuje predaj tovaru a služieb. Ide teda 



 

 

o službu, ktorá umožňuje kupujúcim uzatvárať s predávajúcim zmluvy prostredníctvom online 
trhoviska, a to s konečnou platnosťou. (Napríklad obchody s aplikáciami, ktoré sú prevádzkované 
ako online obchody umožňujúce digitálnu distribúciu aplikácií alebo softvérových programov 
tretích strán.) 

Na základe uvedeného je možné uviesť, v kontexte Vami položenej otázky, že „ak má 
poisťovňa web stránku, na ktorej môže zákazník uzatvoriť poistenie“, nejde o digitálnu službu 
v zmysle zákona.  

Otázka (4) 

Zákon vo svojich splnomocňovacích ustanoveniach splnomocňuje ústredný orgán, aby 
v spolupráci s úradom vydal všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanovia sektorové 
bezpečnostné opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti podľa prílohy č. 1.  

Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé ústredné orgány sú zákonom oprávnené na prijatie 
všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom, ak je to potrebné, ustanovia sektorové 
bezpečnostné opatrenia pre konkrétny sektor.   

V prípade, ak Vaša otázka smeruje k špecifickým sektorovým kritériám na identifikáciu 
základnej služby, tak uvádzame, že tieto sú ustanovené vyhláškou č. 164/2018 Z. z., na vydanie 
ktorej je splnomocnený výlučne úrad. Rovnako tak uvádzame, že pri určovaní špecifických 
sektorových identifikačných kritérií základnej služby uvedených vo vyhláške č. 164/2018 Z. z. 
spolupracovali ústredné orgány s úradom (§ 9 ods. 1 písm. e) zákona).  

Otázka (5) 

Podľa zákona je základnou službou aj služba, ktorá je informačným systémom verejnej správy 
(§ 3 písm. k) druhý bod zákona). Úrad v spolupráci s príslušným ústredným orgánom zaradí túto 
základnú službu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra 
prevádzkovateľov základných služieb. Prevádzkovateľa základnej služby, ktorá je informačným 
systémom verejnej správy, teda zaraďuje do registra prevádzkovateľov základných služieb úrad 
ex offo.  

V tejto súvislosti však uvádzame, že bez ohľadu na skutočnosť, či už bola prevádzkovaná služba 
ako základná služba zaradená do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľ do registra 
prevádzkovateľov základných služieb podľa vyššie uvedeného, každý subjekt (aj orgány verejnej 
moci) je povinný naďalej skúmať, či ním poskytované služby, ktoré sú závislé od siete a informačné 
systémy prevádzkované v jeho pôsobnosti, pri skúmaní dopadu potenciálneho kybernetického 
bezpečnostného incidentu, prekračujú identifikačné kritéria základnej služby uvedené vo 
vyhláške č. 164/2018 Z. z. (teda pre základnú službu podľa § 3 písm. k) bod 1 zákona). 

Ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zákona pri skúmaní zistí, že došlo 
k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby, je povinný to oznámiť úradu do 30 
dní odo dňa, kedy prekročenie zistil. 

V prípade prekročenia identifikačných kritérií je potom potrebné úradu zaslať vyplnený 
formulár s prílohou. Bližšia informácia pre prevádzkovateľov základných služieb týkajúca sa 
uvedenej problematiky je zverejnená aj na webovom sídle úradu.  

Otázka (6) 

Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 
bezpečnostných opatrení je momentálne predmetom medzirezortného pripomienkového 

http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-PZS.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-PZS-priloha.pdf
http://www.nbu.gov.sk/2018/10/12/upozornenie-a-vyzva/index.html


 

 

konania, ktorého aktuálne štádium je možné sledovať na www.slov-lex.sk. Účinnosť uvedenej 
vyhlášky sa očakáva k 1. januáru 2019. 

 
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.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/755

