
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

Spoločnosti „XY“ so sídlom ...“XY“, IČO: XX (ďalej len „XY.“) ako prevádzkovateľovi základnej 
služby – Informačný systém zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo 
pripojené, bolo doručené Oznámenie č. .... o zaradení služby do zoznamu základných služieb a jej 
prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb, podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Zákon“), a to od 1. mája 2018.  

Dňa 16.10.2018 XY v zmysle § 17 ods. 1 Zákona oznámila Národnému bezpečnostnému úradu 
prekročenie identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 Zákona, na základe čoho 
bolo XY dňa 24.10.2018 doručené Oznámenie č..... o zaradení základnej služby ..., do zoznamu 
základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základnej služby, podľa § 
17 ods. 2 písm. a) Zákona, a to od 22. októbra 2018. 

Podľa ust. § 29 ods. 1 Zákona je prevádzkovateľ základnej služby povinný preveriť účinnosť 
prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním 
auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch (2) rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej 
služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. Podľa ust. § 29 ods. 4 Zákona je 
prevádzkovateľ základnej služby následne povinný predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu 
úradu spolu s opatreniami na nápravu a s lehotami na ich odstránenie do 30 dní od ukončenia 
úradu. 

Podľa prechodného ust. § 34 ods. 5 Zákona, úrad do 9. novembra 2018 zaradí službu do 
zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb, ak ešte nie sú zaradení, s tým, že podľa ust. § 34 ods. 9 Zákona je prevádzkovateľ základnej 
služby povinný podrobiť sa auditu kybernetickej bezpečnosti a predložiť záverečnú správu 
o výsledkoch auditu úradu najneskôr do troch (3) rokov od uplynutia lehoty podľa uvedeného 
odseku 5. 

V tejto súvislosti máme za to, že lehota na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti 
prevádzkovateľom základnej služby podľa prechodného ustanovenia § 34 ods. 9 Zákona sa 
uplatňuje aj na prevádzkovateľov základnej služby, ktorí boli zaradení do registra 
prevádzkovateľov základných služieb v zmysle § 17 ods. 1 Zákona. Vzhľadom na ustanovenie § 
29  ods. 1 Zákona si Vás však týmto dovoľujeme požiadať o jednoznačné stanovisko k danej 
otázke, t.j. či na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby 
zaradenej do zoznamu základných služieb podľa § 17 ods. 1 Zákona sa vzťahuje lehota v zmysle 
prechodných ustanovení Zákona, a to najneskôr do troch rokov od 9. novembra 2018 ? 

Vopred Vám ďakujeme, a ak je to možné, radi by sme Vás požiadali o zaslanie Vášho stanoviska 
prostredníctvom dátovej schránky. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ( ďalej iba „zákon č. 69/2018 Z. z.“) 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.  



Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný predložiť 
záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu spolu s opatreniami na nápravu a s lehotami na ich 
odstránenie do 30 dní od ukončenia auditu. 

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad do 9. novembra 2018 zaradí 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. 

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 úradu 
najneskôr do troch rokov od uplynutia lehoty podľa odseku 5. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. je ustanovená požiadavka pre prevádzkovateľa základnej služby 
podrobiť sa auditu v lehote do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby 
do registra prevádzkovateľov základných služieb.  

V § 34 zákona č. 69/2018 Z. z. (prechodné a záverečné ustanovenia) sa definujú lehoty určené 
pre úrad, prevádzkovateľa základnej, služby, poskytovateľa digitálnej služby a ústredný orgán na 
splnenie povinnosti podľa tohto zákona.  

Z dikcie § 34 ods. 9 zákona č. 69/2018 Z. z. v kontexte § 34 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. je 
zrejmé, že povinnosť prevádzkovateľa základnej služby podrobiť sa auditu kybernetickej 
bezpečnosti a predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu najneskôr do troch rokov od 
uplynutia lehoty podľa odseku 5 sa vzťahuje na tých prevádzkovateľov základných služieb, ktorí 
boli zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb do 09. novembra 2018.  

Na prevádzkovateľov základných služieb, ktorí boli zaradení do registra prevádzkovateľov 
základných služieb po 09. novembri 2018 sa vzťahuje lehota na splnenie si povinnosti preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti určená v ustanovení § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 
Z. z.  

IV. POUČENIE 

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

 

 

 


