
I. PREDMET ŽIADOSTI

„...Sme obec s cca 4000 obyvateľmi a sme zaradení do zoznamu NBÚ. Máme IT technika, 
ktorý sa nám stará o výpočtovú techniku, o sieť a aj o web stránku. Máme zakúpené 
zabezpečenia atď. Z pohľadu zákona č. 69/2018 Z. z. nemáme manažéra kybernetickej 
bezpečnosti. V poslednej dobe sa vynorili spoločnosti, ktoré nám túto službu ponúkajú 
(manažéra kybernetickej bezpečnosti). Niečo z ponuky posielam v prílohe. Moja otázka znie, či 
môže takúto činnosť (manažéra kybernetickej bezpečnosti) vykonávať spoločnosť, ktorá to má vo 
svojej živnosti, alebo by to mala byť osoba resp. spoločnosť s akreditáciou? Nie sú to malé 
položky, audit pre obec je v hodnote cca 3500 eur a pre školy cca 900 eur. A to je iba audit, 
okrem toho sa má platiť mesačný paušál cca 150-200 eur. 

V zákone je o audite: Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán posudzovania zhody 
podľa osobitného predpisu,31) ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný na posudzovanie zhody 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Okrem iného som na žiadnej stránke nenašiel spoločnosti, ktoré sú na túto činnosť 
akreditované. Z tohto pohľadu sa mi to zdá, že nie je ešte vyhláška kto a akým spôsobom má 
vykonávať audit, pripraviť bezpečnostnú dokumentáciu riešiť analýzu rizík atď. Môžeme s týmito 
spoločnosťami, ktoré sa nám ponúkajú ako garant kybernetickej bezpečnosti rátať ako 
spoločnosti, ktoré dostanú akreditáciu? Ak nie, nevidím dôvod dávať správu IT niekomu, kto je 
od nás 250 km a bude komunikovať iba cez TeamViewer. Boli by to zbytočne vynaložené peniaze 
z rozpočtu, keďže IT technika už máme.“ 

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 v znení 
zákona č. 373/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“).  

Podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú pre 
oblasť organizácie informačnej bezpečnosti. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona 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. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán 
posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný na 
posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej 
bezpečnosti podľa § 29 ods. 1 až 4 zákona č. 69/2018 Z. z. upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom 
štandarde audítora (ďalej len „vyhláška č. 436/2019 Z. z.“). 

Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. na vykonanie auditu audítor spĺňa podmienky 
znalostného štandardu podľa prílohy č. 1 overené skúškou doloženou podľa odporúčaní 
medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom vecne 
obdobných a všeobecne uznávaných postupov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20180401#poznamky.poznamka-31


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 upravuje 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 § 5 písm. a) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. na účely organizácie kybernetickej bezpečnosti 
sa uplatňuje najmenej zásada určenia manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorý  

1. má možnosť predkladať návrhy a oznamovať informácie v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby,

2. zabezpečuje aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej 
bezpečnosti,

3. je nezávislý od riadenia prevádzky a vývoja služieb informačných technológií a
4. spĺňa znalostné štandardy na funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa 

osobitného predpisu.

Podľa § 5 písm. e) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. na účely organizácie kybernetickej bezpečnosti 
sa uplatňuje najmenej zásada jasného vymedzenia právomoci, povinnosti a zodpovednosti, 
ktoré sú súčasťou pracovnej náplne alebo obdobného opisu pracovných činností. 

III. METODICKÉ USMERNENIE

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 68/2018 Z. z. sa bezpečnostné opatrenia prijímajú, okrem 
iného, aj pre oblasť organizácie informačnej bezpečnosti. Požiadavka určenia manažéra 
kybernetickej bezpečnosti v rámci oblasti organizácie informačnej bezpečnosti je explicitne daná 
§ 5 vyhlášky č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah
a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.
Požiadavky kladené na manažéra kybernetickej bezpečnosti sú jednak vymedzené v § 5 písm. a)
vyhlášky č. 362/2018 Z. z a nepriamo sú vymedzené aj v ustanovení § 5 písm. e) vyhlášky, podľa
ktorého je v kontexte kybernetickej bezpečnosti nutné jasne vymedziť právomoci, povinnosti
a zodpovednosti osôb. Tieto je vhodné zakomponovať do pracovnej náplne alebo obdobného
opisu pracovných činností. To či má byť manažér kybernetickej bezpečnosti vlastným
zamestnancom alebo môže ísť aj o externého pracovníka legislatíva neustanovuje. Manažér
kybernetickej bezpečnosti, z povahy výkonu svojich úloh, by mal byť osobou s dostatočnou
znalosťou vnútorných procesov prevádzkovateľa základnej služby a z tohto dôvodu legislatíva
stanovila jeho priamu zodpovednosť voči štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej
služby, potrebu splnenia znalostných štandardov ako i jeho nezávislosť od riadenia prevádzky
a vývoja služieb informačných technológií.

Tým, že manažér kybernetickej bezpečnosti pôsobí ako profesionálny riadiaci prvok 
kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby, ktorý pre efektívnej riadenie 
potrebuje poznať vnútorné prostredie organizácie a aktíva prevádzkovateľa základnej služby, je 
v uvedenom kontexte možné odporučiť, aby osoba manažéra kybernetickej bezpečnosti, 
vzhľadom na vysokú mieru požadovanej zodpovednosti a dôvernosti, bola interným 
zamestnancom prevádzkovateľa základnej služby. 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-l
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-l
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-k
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4804671-4804684&f=2
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4985474&f=3
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4985485&f=2


V súvislosti s vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti Vám uvádzame, že audit, ktorým 
sa má preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených 
zákonom č. 69/2018 Z. z. môže v zmysle platnej legislatívy vykonávať iba orgán posudzovania 
zhody podľa osobitného predpisu (audítor) certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom 
certifikujúcim osoby príslušným na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
podľa ISO/IEC 17024.  

Na účely zákona č. 69/2018 Z. z. je potrebné rozlišovať medzi pojmom manažér 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý je jedným zo základných nástrojov tvorby bezpečnostných 
opatrení prevádzkovateľa základnej služby a ich aplikácie a pojmom audítor kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý má preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie 
požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. 

V kontexte Vašej žiadosti Vám uvádzame, že úrad na svojom webovom sídle zverejňuje 

a pravidelne aktualizuje Zoznam certifikačných orgánov, ktorí sú oprávnení certifikovať 
audítorov kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti je certifikáciu audítorov kybernetickej 
bezpečnosti opravený vykonávať iba jediný subjekt a to Kompetenčné a certifikačné centrum 
kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „Kompetenčné centrum“), ktoré na svojom webovom sídle 
zverejňuje Zoznam certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. 

Kompetenčné centrum okrem úloh certifikačného orgánu podľa zákona č. 69/2018 Z. z., 
poskytuje aj konzultačnú činnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, preto v prípade záujmu 
o zodpovedanie ďalších otázok k auditu kybernetickej bezpečnosti, odporúčame kontaktovať 
priamo Kompetenčné centrum prostredníctvom emailu backoffice@cybercompetence.sk resp. 
navštíviť webovú stránku Kompetenčného centra (https://www.cybercompetence.sk/), kde sú 
zverejnené ďalšie informácie.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona č. 69/2018 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny 
akt s konštitutívnymi účinkami. 
 

 
  

  
  
  
  
  

 

https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/kontrola-a-audit/index.html
https://www.cybercompetence.sk/files/KCCKB_Zoznam_aditorov.pdf
mailto:backoffice@cybercompetence.sk
https://www.cybercompetence.sk/

