
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Včera nám prišlo oznámenie o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb, 
pričom nám od doručenia tohto oznámenia plynú isté lehoty, chcel by som Vás veľmi pekne 
poprosiť o pomoc a radu k niektorým nasledovným veciam. 

Manažér kybernetickej bezpečnosti : Jednou z povinností prevádzkovateľa základnej služby je 
aj vyplniť kontaktný formulár, kde sa uvádza aj kontakt na ,,manažéra kybernetickej 
bezpečnosti“. Ten, ak som správne pochopil, by mal dohliadať nad celým informačným 
systémom a riešiť bezpečnostné incidenty a mal by pracovať viac menej nezávisle. Mohla by to 
teda byť osoba externá, obstaraná MČ. My takúto osobu však ešte zazmluvnenú nemáme 
a v súčasnosti len pripravujeme k týmto veciam verejné obstarávanie. Koho teda do tej doby 
uviesť ako manažéra kybernetickej bezpečnosti?  

Súlad so zákonmi 69/2018 a 95/2019: Z týchto právnych predpisov a následných 
vykonávacích predpisov vyplýva pre orgány VS a prevádzkovateľov základnej služby niekoľko 
povinností, ktoré sa budú kontrolovať. Naša mestská časť toto nemá šancu zabezpečiť, súlad 
s týmito právnymi predpismi a spracovanie návrhov opatrení v rámci vnútorných zdrojov, preto 
bude veci zabezpečovať dodávateľsky. Viete nám preto prosím odporučiť základné veci, ktoré by 
sme nemali pri obstarávaní opomenúť a mali by sme ich zakotviť ich do súťaže?  

Odporúčanie na dodávateľov: Nakoľko dodávateľov , ktorí ponúkajú kybernetickú 
bezpečnosť je veľa, vedeli by stenám odporučiť na oslovenie niektorých kvalitných, ktorí by nám 
vedeli spracovať kontrolu kybernetickej bezpečnosti našich informačných systémov a spracovať 
návrh opatrení a zároveň, ktorí by vedeli vykonávať pre nás manažéra kybernetickej 
bezpečnosti?“ 

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 č. 69/2018 Z. z.“), tento zákon ustanovuje minimálne 
požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať najmenej 

a) detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

b) evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

c) postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, 

d) určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení, 

e) pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov a centrálneho systému včasného varovania.  

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky 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.“), táto 
vyhláška upravuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ 
základnej služby podľa § 3 písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, prostredníctvom 
ktorých zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné systémy a 
siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie 
poskytovania základnej služby. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-k


Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. bezpečnostná dokumentácia obsahuje 

a) schválenú bezpečnostnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostné politiky 
kybernetickej bezpečnosti,  

b) klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov, 
c) zadokumentované vymedzenie rozsahu a spôsobu plnenia všetkých bezpečnostných 

opatrení; konkrétny obsah môže byť odvodený z princípov niektorého z rámcov riadenia 
bezpečnostnej architektúry,  

d) vykonanú analýzu rizík kybernetickej bezpečnosti, 
e) záverečnú správu o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákona.  

Podľa § 5 písm. a) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. na účely organizácie kybernetickej bezpečnosti 
sa uplatňuje najmenej zásada 

a) 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 nezávislí od riadenia prevádzky a vývoja služieb informačných technológií a  
4. spĺňa znalostné štandardy na funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa 

osobitného predpisu.  

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“), úrad je ústredným orgánom štátnej správy 
na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné 
služby. 

 III. METODICKÉ USMERNENIE 

K  otázke určenia manažéra kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s vyplnením kontaktného 
formulára uvádzame, že manažérom kybernetickej bezpečnosti je osoba s preukázanou 
odbornou spôsobilosťou, ktorej bezpečnostnou úlohou je zodpovednosť za organizovanie 
systému riadenia kybernetickej bezpečnosti. Zákon č. 69/2018 Z. z. ani vyhláška č. 362/2018 Z. z. 
explicitne neupravuje postavenie manažéra kybernetickej bezpečnosti v rámci orgánu štátnej 
správy. Osoba manažéra kybernetickej bezpečnosti je však spájaná s jeho zodpovednosťou voči 
štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby. Manažér kybernetickej bezpečnosti, 
z povahy výkonu svojich úloh, by mal byť osobou s dostatočnou znalosťou vnútorných procesov 
prevádzkovateľa základnej služby. Rovnako zákon č. 69/2018 Z. z. ani vyhláška č. 362/2018 Z. z. 
neustanovuje, či má manažér kybernetickej bezpečnosti byť štátnym zamestnancom alebo 
vykonávať prácu vo verejnom záujme, alebo či môže ísť o externého pracovníka. Manažér 
kybernetickej bezpečnosti je však jedným zo základných nástrojov tvorby bezpečnostných 
opatrení prevádzkovateľa základnej služby a ich aplikácie. Manažér kybernetickej bezpečnosti je 
profesionálny riadiaci prvok kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby, ktorý 
pre efektívnej riadenie potrebuje poznať vnútorné prostredie organizácie a aktíva 
prevádzkovateľa základnej služby. V uvedenom kontexte je preto možné odporučiť, aby osoba 
manažéra kybernetickej bezpečnosti, vzhľadom na vysokú mieru požadovanej zodpovednosti a 
dôvernosti, bola interným zamestnancom prevádzkovateľa základnej služby. 

 
K druhej časti Vašej otázky uvádzame, že Úrad nie je oprávnený poskytovať odporúčania 

k výberu konkrétneho dodávateľa služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prípade 
akýchkoľvek ďalších nejasností týkajúcich sa informačných systémov a ich správy a nastavenia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29


Vám odporúčame kontaktovať kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré je príspevkovou organizáciou zriadenou úradom, a ktorej úlohou je aj poskytovanie 
konzultačnej činnosti v oblasti 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. 

 
 

https://www.cybercompetence.sk/

