
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Vzhľadom na formuláciu špecifických sektorových kritérií si dovoľujeme požiadať Vás 
o stanovisko, či sa Zákon aplikuje na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za nasledovných 
podmienok: 

1. Ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti (lôžkovej) s celkovou kapacitou 
lôžok 510. Ide o celkový počet lôžok, pričom špecifické sektorové kritérium udáva celkový 
počet akútnych lôžok v posledných troch kalendárnych rokoch najmenej 500. Má tento 
modelový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na svojej strane naplnené toto kritérium 
pri celkovom počte lôžok 510? Informačný systém tohto poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti obsahuje citlivé osobné údaje (údaje týkajúce sa zdravia) viac ako 100.000 
(jednostotisíc) osôb, čiže vzniká otázka naplnenia dopadového kritéria podľa písm. a) 
vyššie. 

2. Ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý pre vlastnú potrebu prevádzkuje aj 
oddelenie/ambulanciu SVaLZ (zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek). 
Špecifické sektorové kritérium v písmene c) (vyššie) uvádza len „Laboratórne služby“. 
Informačný systém tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti obsahuje citlivé osobné 
údaje (údaje týkajúce sa zdravia) viac ako 100.000 (jednostotisíc) osôb, čiže vzniká otázka 
naplnenia dopadového kritéria podľa písm. a) vyššie. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť právnej úpravy Zákona- platné právo na Slovensku nepozná 
pojem „akútne lôžko“- nám nie je jasné, či sa Zákon aplikuje na poskytovateľa popísaného vyššie 
v bode 1. 

Formulácia „Laboratórne služby“ je tak všeobecná, že nám nie je jasné, či prevádzkovanie 
laboratórií pre vlastnú potrebu poskytovateľa popísaného v bode 2 vyššie bude mať za následok 
aplikáciu Zákona na poskytovateľa popísaného v bode 2.“  

 

 
 
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 č. 69/2018 Z. z.“). 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

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 § 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. 

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.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K otázke č. 1 uvádzame, že vyhláška č. 164/2018 Z. z. v prílohe č. 1 v sektore „Zdravotníctvo“ 
zavedením pojmu „akútne lôžko“ v špecifických sektorových kritériách jednoznačne ustanovila 
aký typ lôžok (akútnym lôžkom je lôžko učené pre akútne chorých) a aký počet lôžok (celkový 
počet lôžok za tri roky spolu) je potrebný na naplnenie tohto kritéria pre účely zaradenia 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti medzi prevádzkovateľov základných služieb.  

K otázke č. 2 uvádzame, že prevádzkovanie laboratórií (teda služby laboratórnej diagnostiky) 
bude mať za následok naplnenie špecifického sektorového kritéria.  

Vo Vami uvádzanom prípade možno uviesť, že v prípade, ak dopad kybernetického 
bezpečnostného incidentu v informačnom systéme alebo sieti, na ktorých fungovaní je závislé 
poskytovanie služby, môže spôsobiť ohrozenie dostupnosti, pravosti, integrity alebo dôvernosti 
uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov (napríklad aj citlivých osobných údajov, 
zdravotnej dokumentácie) alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných 
prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov, ktoré postihuje viac ako 25 000 osôb, 
spĺňa dopadové kritérium.  

Vyhodnotiť dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v informačnom systéme alebo 
sieti, na fungovaní ktorých je závislé poskytovanie konkrétnej služby je možné aj prostredníctvom 
vyhodnotenia dôležitosti takejto informácie, siete alebo informačného systému (ďalej len 
„aktíva“). Výsledky vyhodnotenia aktív by mali označovať úroveň, ako je aktívum citlivé a kritické 
pre organizáciu, napr. na dôvernosť, integritu a dostupnosť.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-k.bod-1
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/164/20180615.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_164_2018_z_z.oznacenie

