
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Chcel by som Vás požiadať o upresnenie k oznamovacej povinnosti zo zákona 69/2018 

o kybernetickej bezpečnosti. Z textu zákona  a z dostupnej textácie pripravovanej vyhlášky a jej 
prílohy sme identifikovali špeciálne kritériá podľa ktorých by naša spoločnosť mohla byť  určená 
ako „prevádzkovateľ“ základnej služby. Naša spoločnosť je však aktívna aj vo výrobe elektriny 
a tam sú definované Špeciálne kritéria veľmi nejednoznačne: 
a) Výrobňa s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom najmenej xx MW, 
b) výrobňa poskytujúca podporné služby s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 

najmenej xx MW, alebo 
c) technický dispečing využívaný k výrobe elektriky. 
 
Podobne sú nepresne určené aj Dopadové kritériá: 

Dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v informačnom systéme alebo v sieti , 
na ktorých fungovaní je závislé poskytovanie služby, môže spôsobiť 
i. závažné obmedzenie alebo narušenie druhu služby postihujúce viac ako xx osôb, 

ii. závažné obmedzenie alebo narušenie inej základnej služby, alebo obmedzenie či 
narušenie prevádzky prvku kritickej infraštruktúry, 

iii. hospodársku stratu vyššiu ako 0,xx % HDP, 
iv. nedostupnosť druhu služby pre viac ako x osôb, ktorá nie je nahraditeľná iným 

spôsobom bez vynaloženia neprimeraných nákladov, 
v. obete na životoch s hraničnou hodnotou viac ako xx mŕtvych alebo xx zranených osôb 

vyžadujúcich lekárske ošetrenie alebo narušenie verejnej bezpečnosti vo významnej 
časti správneho obvodu obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré by mohlo vyžadovať 
výkon záchranných a likvidačných prác zložkami integrovaného záchranného systému.  

Viete prosím upresniť chýbajúce parametre alebo určiť jednoznačnejšie parametre, podľa 
ktorých by sme sa mohli identifikovať ako poskytovateľ základnej služby? Výpočet parametrov 
z Dopadových kritérií je v prípade výroby a distribúcie elektriny pomerne náročné, vzhľadom na 
nevypočítateľné sekundárne dopady (napr. dopady prevádzok, ktoré sú závislé od našich 
dodávok). Viete prosím poskytnúť jednoznačnejšie kritériá?“ 

 
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 § 17 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti 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 § 18 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti identifikačné kritériá 

prevádzkovanej služby sú dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá.  
 
Podľa § 18 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti 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 o kybernetickej bezpečnosti špecifické sektorové kritériá 

zohľadňujú kritériá určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad určí identifikačné kritériá 
prevádzkovanej služby podľa § 18 zákona o kybernetickej bezpečnosti, je v súčasnej dobe 
predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Materiál možno nájsť na webovej 
stránke portálu slov- lex https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/213.  

 
Uvedeným všeobecne záväzným právnym predpisom sa vymedzujú špecifické 

sektorové kritéria a dopadové kritéria, ktoré sú príznačné a svojské pre jednotlivé odvetvia.  
 

IV. POUČENIE 
 

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

 
 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/213

