
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Chceli by sme sa opýtať niekoľko otázok súvisiacich s legislatívou ohľadom Kybernetickej 
bezpečnosti. Ak je to možné, môžeme Vás poprosiť o elektronickú odpoveď vo forme emailu. Nami 
položené otázky:   

1. Vyhláška č. 362/2019 NBÚ obsahuje v § 4 ods. (1) o klasifikácií informácií v znení: 
Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov podľa § 20 ods. 2 

zákona sa vykonáva v klasifikačnej schéme v súlade so štruktúrou klasifikácie informácií a 
kategorizácie sietí a informačných systémov podľa prílohy č. 2. Ak prevádzkovateľ základnej služby 
disponuje vlastnou klasifikáciou informácií a kategorizáciou sietí a informačných systémov, 
vykoná sa mapovanie na klasifikáciu v klasifikačnej schéme v súlade so štruktúrou klasifikácie 
informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa prílohy č. 2. 

Pozorovaním na trhu sme identifikovali, že niektoré klasifikačné schémy u PZS obsahujú 3 
klasifikačné stupne v úrovniach: Interné, Chránené a Prísne chránené. Pričom nepoznajú kategóriu 
Verejné, nakoľko túto kategóriu považujú za neklasifikovanú. Podľa nášho porozumenia ide 
o informácie, či dokumenty, ktoré nespadajú pod ochranou bezpečnostnými opatreniami, nakoľko 
sú voľne prístupné. Chceme sa teda opýtať na názor Národného bezpečnostného úradu, resp. SK-
CERT na tento typ klasifikačnej schémy. Ide v tomto prípade o disponovanie vlastnou schémou 
klasifikácie informácií, ktorú je možné mapovať so štruktúrou v prílohe č. 2? Je aplikovanie 3 
stupňovej klasifikačnej schémy v súlade so zákonom? 

2. Na základe Vyhlášky č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom 
štandarde audítora je Audit definovaný ako: 

Auditom kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „audit“) sa overuje plnenie povinností podľa 
zákona a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a 
súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných 
systémov1) prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej 
služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň 
kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. 

Z pohľadu existencie certifikačnej schémy od NBÚ, prevádzkovateľa základnej služby a 
audítora však máme nezrovnalosť v pohľade na audit. Nie je nám jasné, či podľa tejto definície ide 
v skutočnosti o audit ako taký, ktorý sa vykonáva za predom dohodnuté obdobie, alebo ide o iný 
typ overenie, či dohodnuté postupy. Príklad rozdielov je uvedený na tejto web stránke: 
https://www.uhyhn.co.nz/2019/08/01/the-difference-between-audits-reviews-and-agreed-
upon-procedure-engagements/. Preto nás zaujíma o ktorý typ overenia v prípade auditu 
kybernetickej bezpečnosti ide? 

3. Podľa Zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti v § 34 Prechodné ustanovenia v ods. 
(9) je uvedené: 

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný podrobiť sa auditu kybernetickej bezpečnosti a 
predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu najneskôr do troch rokov od uplynutia 
lehoty podľa odseku 5. 

V tomto prípade ide o výnimku, kedy sa neuplatňuje štandardné obdobie na výkon auditu 
podľa § 29 ods. (1): 

https://secure-web.cisco.com/1r_YnQHUC8jV9zKtrxeaLH5QqtEAbpQaH2uRdS-XmN8cDzHJ3Gl8aPXvleuTujugKzQlQYubviFirSTxxOKgTBwJdh0GZOxFs0ZZwk1pFsoPyzxLjn-N2w8UeFiQsKyyDEde9PDqIdgoIE55o3SrVEz7SSK03J4YunjSX-LHsyGxhPkoGx-q6yofhpY1txFm1zXBVTyrUZmI-XrWxZWEoSbH0fILrAT63971ZRvh6C0aBuE7KkCQ6obX7KLSr1IThUy5WVYAkoPYvuPz4i4k2mAkR7UvXXosFovk3QGv38RBFWzYi4H8Eyq4FY4br1_nf/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2018%2F69%2F%23paragraf-20.odsek-2
https://secure-web.cisco.com/1r_YnQHUC8jV9zKtrxeaLH5QqtEAbpQaH2uRdS-XmN8cDzHJ3Gl8aPXvleuTujugKzQlQYubviFirSTxxOKgTBwJdh0GZOxFs0ZZwk1pFsoPyzxLjn-N2w8UeFiQsKyyDEde9PDqIdgoIE55o3SrVEz7SSK03J4YunjSX-LHsyGxhPkoGx-q6yofhpY1txFm1zXBVTyrUZmI-XrWxZWEoSbH0fILrAT63971ZRvh6C0aBuE7KkCQ6obX7KLSr1IThUy5WVYAkoPYvuPz4i4k2mAkR7UvXXosFovk3QGv38RBFWzYi4H8Eyq4FY4br1_nf/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2018%2F69%2F%23paragraf-20.odsek-2
https://secure-web.cisco.com/1ojc0M0lWd7VSBLi3ge6Uxif1sLzWWD0u89sPPYKpufVyl3e7OMW89-fV-OHr-6RKHUXQXX3_2KiyJ2ECGBTdeZByPsGmF1GjE5HI_J5X6jCRY6PDGmiP5-aeU8whdvmaQWSq3x9EQFMjBlHvtYlBtCqU8Fe945DK0EhKrj-nxO8yFPvsFGqSt19O_NQvryw7AMsxzwmZjPADCktDAlyumnkiGH3nNQlCFjhAGculZXVt_bxoOeBLfXC_mOIEj66rZapXUj5RsMzErTLmFzcBvgvJy7xBe64p2qs6jeNjzvGkgabYoEfEk2JKtc6IZCQz/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2018%2F362%2F%23prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_362_2018_z_z.oznacenie
https://secure-web.cisco.com/1ojc0M0lWd7VSBLi3ge6Uxif1sLzWWD0u89sPPYKpufVyl3e7OMW89-fV-OHr-6RKHUXQXX3_2KiyJ2ECGBTdeZByPsGmF1GjE5HI_J5X6jCRY6PDGmiP5-aeU8whdvmaQWSq3x9EQFMjBlHvtYlBtCqU8Fe945DK0EhKrj-nxO8yFPvsFGqSt19O_NQvryw7AMsxzwmZjPADCktDAlyumnkiGH3nNQlCFjhAGculZXVt_bxoOeBLfXC_mOIEj66rZapXUj5RsMzErTLmFzcBvgvJy7xBe64p2qs6jeNjzvGkgabYoEfEk2JKtc6IZCQz/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2018%2F362%2F%23prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_362_2018_z_z.oznacenie
https://secure-web.cisco.com/1ojc0M0lWd7VSBLi3ge6Uxif1sLzWWD0u89sPPYKpufVyl3e7OMW89-fV-OHr-6RKHUXQXX3_2KiyJ2ECGBTdeZByPsGmF1GjE5HI_J5X6jCRY6PDGmiP5-aeU8whdvmaQWSq3x9EQFMjBlHvtYlBtCqU8Fe945DK0EhKrj-nxO8yFPvsFGqSt19O_NQvryw7AMsxzwmZjPADCktDAlyumnkiGH3nNQlCFjhAGculZXVt_bxoOeBLfXC_mOIEj66rZapXUj5RsMzErTLmFzcBvgvJy7xBe64p2qs6jeNjzvGkgabYoEfEk2JKtc6IZCQz/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2018%2F362%2F%23prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_362_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/436/vyhlasene_znenie.html#poznamky.poznamka-1
https://www.uhyhn.co.nz/2019/08/01/the-difference-between-audits-reviews-and-agreed-upon-procedure-engagements/
https://www.uhyhn.co.nz/2019/08/01/the-difference-between-audits-reviews-and-agreed-upon-procedure-engagements/


Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných 
opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej 
bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra 
prevádzkovateľov základných služieb. 

Ak správne rozumieme výkladu zákona, prípad prechodného ustanovenia platí len pre 
všetkých PZS, ktorí boli zaradení do registra PZS úradom do 9.11.2018, t.j. bol aplikovaný § 17 ods. 
(2). Je toto naše chápanie tejto časovej výnimky správne? A teda všetci PZS, ktorí boli zaradení do 
registra PZS po dátume 9.11.2018 sú povinní vykonať prvý audit do 2 rokov od zaradenia do 
registra PZS? 

4. Na základe certifikačnej schémy uvedenej na web stránke NBÚ: 
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/certifikacna-schema.pdf 
môže existovať paralelne viacero certifikačných orgánov akreditovaných SNAS. Bude niekde 
uvedený a prístupný úplný zoznam všetkých existujúcich certifikačných orgánov? Súčasne sa 
chceme opýtať, či bude uvedený a prístupný úplný zoznam všetkých certifikovaných audítorov?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov (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 § 20 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely tohto zákona 
sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých 
cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 
systémov. Bezpečnostné opatrenia realizované v závislosti od klasifikácie informácií a 
kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným 
incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu 
prevádzkovania služby. Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, realizované v závislosti od 
klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými 
štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky siete a informačné systémy a 
sektorové, ktoré sa realizujú na základe špecifík kategorizácie sietí a informačných systémov 
ústredného orgánu v rozsahu svojej pôsobnosti podľa prílohy č. 1 a v súlade s bezpečnostnými 
štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
a informačných systémov podľa odseku 1 sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu 
informácií a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu 
služby a kontrolnú činnosť. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. je prevádzkovateľ základnej služby povinný prijať 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa 
základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad do 09.novembra 2018 zaradí základnú službu 
do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb, ak ešte nie sú zaradení; na digitálnu službu a jej poskytovateľa sa to vzťahuje rovnako.  

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/certifikacna-schema.pdf


Podľa § 34 ods. 9 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný podrobiť 
sa auditu kybernetickej bezpečnosti a predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu najneskôr 
do troch rokov od uplynutia lehoty podľa odseku 5. 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3  
písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých  
zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. a pre informačné systémy 
a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie 
poskytovania základnej služby ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 
362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 
č. 362/2018 Z. z.“). 

Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
a informačných systémov podľa § 20 ods. 2 zákona sa vykonáva v klasifikačnej schéme v súlade 
so štruktúrou klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa prílohy 
č. 2. Ak prevádzkovateľ základnej služby disponuje vlastnou klasifikáciou informácií 
a kategorizáciou sietí a informačných systémov, vykoná sa mapovanie na klasifikáciu 
v klasifikačnej schéme v súlade so štruktúrou klasifikácie informácií a kategorizácie sietí  
a informačných systémov podľa prílohy č. 2. 

Podľa § 4 ods. 5 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. kategorizácia sietí a informačných systémov je 
založená na klasifikácii informácií. 

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z., klasifikačnej schémy, časti A. Kritériá 
klasifikácie informácií sú z hľadiska dôvernosti klasifikačné stupne informačných aktív definované 
ako 

a) Verejné informačné aktíva určené pre verejnosť, ktoré sú získateľné z verejných zdrojov 
alebo z informácií, ktoré sú pripravené na tento účel alebo sú preklasifikované z inej 
úrovne prostredníctvom vlastníka a zahŕňajú napríklad informácie z médií, povinne 
publikované informácie alebo všeobecne dostupné informácie, 

b) Interné 
c) Chránené 
d) Prísne chránené 

 
Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z., klasifikačnej schémy, časti A. základné pravidlá 

klasifikácie informácií podľa bodu 1 každá klasifikovaná informácia má pridelený jeden 
klasifikačný stupeň dôvernosti, jeden klasifikačný stupeň integrity a jeden klasifikačný stupeň 
dostupnosti.  

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z., klasifikačnej schémy, časti B. Kritériá 
kategorizácie sietí a informačných systémov kategória I. zahŕňa informačné aktíva v pôsobnosti 
prevádzkovateľa základnej služby,  

a) ktorých ohrozenie nemá žiadny negatívny dopad na poskytovanú základnú službu, 
b) ktoré sú klasifikované z hľadiska dôvernosti ako verejné alebo v odôvodnených prípadoch 
interné, 
c) ktoré sú klasifikované z hľadiska dostupnosti klasifikačným stupňom nízka alebo 
v odôvodnených prípadoch stredná, 
d) ktoré sú klasifikované z hľadiska integrity klasifikačným stupňom nízka alebo 
v odôvodnených prípadoch stredná, 



e) pri ktorých nie je predpoklad potreby identifikácie zodpovednosti za aktivity používateľov, 
alebo 
f) pri ktorých nie je potrebné vykonávať kontrolnú činnosť. 

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z., klasifikačnej schémy, časti B. Kritériá 
kategorizácie sietí a informačných systémov kategória II. zahŕňa informačné aktíva v pôsobnosti 
prevádzkovateľa základnej služby,  

a) ktorých ohrozenie môže spôsobiť kybernetický bezpečnostný incident I. stupňa, 
b) ktoré sú klasifikované z hľadiska dôvernosti ako interné, chránené alebo v odôvodnených 
prípadoch prísne chránené, 
c) ktoré sú klasifikované z hľadiska dostupnosti klasifikačným stupňom stredná alebo 
v  odôvodnených prípadoch vysoká, 
d) ktoré sú klasifikované z hľadiska integrity klasifikačným stupňom stredná alebo 
v odôvodnených prípadoch vysoká, 
e) pri ktorých je potrebné identifikovať zodpovednosť za kritické aktivity, najmä však aktivity 
privilegovaných používateľov, 
f) pri ktorých je potrebné vykonávať kontrolnú činnosť, 
g) tvoriace základné registre a/alebo referenčné registre 
h)zabezpečujúce vytváranie a vedenie agend, ktoré nepatria do prvej bezpečnostnej 
kategórie 
i) ktoré sú agendové informačné systémy, 
j) ktorými sú špecializované portály alebo 
k) ktoré sú nevyhnutné na rozhodovanie orgánu štátnej moci 

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z., klasifikačnej schémy, časti B. Kritériá 
kategorizácie sietí a informačných systémov písm. e) kategória III. zahŕňa informačné aktíva 
v pôsobnosti prevádzkovateľa základnej služby, 

a) ktorých ohrozenie môže spôsobiť kybernetický bezpečnostný incident II. a III. Stupňa, 
b) ktoré sú klasifikované z hľadiska dôvernosti ako prísne chránené, 
c) ktoré sú klasifikované z hľadiska dostupnosti klasifikačným stupňom vysoká, 
d) ktoré sú klasifikované z hľadiska integrity klasifikačným stupňom vysoká, 
e) pri ktorých je potrebné auditovať aktivity všetkých používateľov, 
f) prostredníctvom ktorých sa poskytuje základná služba a ktorých výpadok alebo 

poškodenie spôsobí poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby, 
g) ktoré sú označené ako utajované skutočnosti alebo ako tajomstvo podľa osobitných 

predpisov, 
h) ktoré sú nevyhnutné a potrebné z hľadiska plnenia úloh týkajúcich sa obrany 

a bezpečnosti štátu alebo 
i) ktorým je ústredný portál verejnej správy 

Audit kybernetickej bezpečnosti a znalostný štandard audítora upravuje vyhláška úradu 
č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora (ďalej len 
„vyhláška č. 436/2019 Z. z.“).  

Podľa § 1 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie 
povinnosti podľa zákona a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami 
podľa zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné 
systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť 
požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným 
incidentom. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti 



prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie na nápravu a na 
predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K Vašej otázke č. 1 uvádzame, že ak prevádzkovateľ základnej služby disponuje vlastnou 
klasifikáciou informácií a kategorizáciou sietí a informačných systémov, vykoná sa mapovanie na 
klasifikáciu v klasifikačnej schéme v súlade so štruktúrou klasifikácie informácií a kategorizácie 
sietí  a informačných systémov podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 362/2018 Z. z.  

Časť „A“ prílohy č. 2 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. upravuje štyri klasifikačné stupne informačných 
aktív 

- Verejné 
- Interné 
- Chránené 
- Prísne chránené 

V časti „B“ sú uvedené kritériá kategorizácie sietí a informačných systémov (pozri časť II. 
aplikované právne predpisy).  

Každá klasifikovaná informácia má pridelený jeden klasifikačný stupeň dôvernosti, jeden 
klasifikačný stupeň integrity a jeden klasifikačný stupeň dostupnosti. Následne sa podľa 
pridelených stupňov zaraďujú tieto informačné aktíva do kategórií sietí a informačných systémov.  

V prípade informačných aktív klasifikovaných stupňom „verejné“ môžeme tieto zaradiť do 
kategórie I, kde vyhláška č. 362/2018 Z. z. v prílohe č. 3 ustanovuje povinnosť prijať minimálne 
bezpečnostné opatrenia iba pre oblasť riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 20 
ods. 3 písm. j) zákona č. 69/2018 Z. z.). Pre ostatné oblasti kategórie I uvedené v § 20 ods. 3 zákona 
č. 69/2018 Z. z. táto vyhláška odporúča prijať minimálne bezpečnostné opatrenia.   

Je teda v podstate irelevantné, do koľkých klasifikačných stupňov si prevádzkovateľ základnej 
služby nastaví vlastnú klasifikačnú schému na klasifikáciu informácií. Časť „A“ prílohy č. 2 vyhlášky 
č. 362/2018 Z. z. jednoznačne identifikuje úroveň klasifikácie informácie v súlade s jej štruktúrou 
a nárokmi na dôvernosť, integritu a dostupnosť a k nej prislúchajúci klasifikačný stupeň. Dôležité 
teda je, aby si podľa vlastnej klasifikácie informácií prevádzkovateľ základnej služby vedel túto 
informáciu namapovať na príslušný klasifikačný stupeň podľa tejto vyhlášky a následne takúto 
informáciu zaradiť do príslušnej kategórie sietí a informačných systémov. V prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 362/2018 Z. z. podľa zaradenia tejto informácie do príslušnej kategórie sietí a informačných 
systémov je následne určená povinnosť alebo odporúčanie pre príslušnú oblasť prijať minimálne 
bezpečnostné opatrenia. 

K Vašej otázke č. 2 uvádzame, že definícia auditu kybernetickej bezpečnosti je uvedená v § 1 
vyhlášky č. 436/2019 Z. z. V uvedenej vyhláške sú okrem iného upravené základné pravidlá 
vykonávania auditu kybernetickej bezpečnosti, jeho cieľ, rozsah a spôsob. Audit kybernetickej 
bezpečnosti sa vykonáva na všetky siete a informačné systémy základnej služby a na informačné 
systémy a siete, ktoré túto základnú službu podporujú. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa 
posudzuje účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení na informačné systémy a siete základnej 
služby. Inak povedané, audítor kybernetickej bezpečnosti auditom preveruje, či prevádzkovateľ 
základnej služby prijal minimálne bezpečnostné opatrenia ustanovené zákonom č. 69/2018 Z. z. 
a príslušnými vykonávacími predpismi na zabezpečenie sietí a informačných systémov ním 
poskytovanej základnej služby.   



K Vašej otázke č. 3 uvádzame, že ustanoveniu § 34 ods. 9 zákona č. 69/2018 Z. z. rozumiete 
správne. Toto prechodné ustanovenie sa týka výlučne prevádzkovateľov základných služieb, ktorí 
boli zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb v termíne do 09.novembra 2018.  

K Vašej otázke č. 4 uvádzame, že úrad na svojom webovom sídle zverejní zoznam 
certifikačných orgánov, ako aj audítorov kybernetickej bezpečnosti.  

 
IV. POUČENIE 

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

 
 
S pozdravom 

 

 
 
 
 

 

  

 


