
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... chcel by som sa opýtať, kto rieši na SK a globálne organizované skupiny hackerov, ktorí 
vymáhajú poplatky za čokoľvek a zastrašujú ľudí nezaplatením, že skončia vo väzbe? Ide o 
fiktívne úcty na FB, Instagrame a tiež Whatsuppe, kde sa predstavujú ako americkí vojaci v Sýrii 
a Afganistane. Je možné ich vystopovať prostredníctvom IP adries a riešiť to s políciou v danej 
krajine ako osoby, ktoré sa neoprávnene obohacujú, sú finančná skupina, hackeri atď.? S kým je 
možné spolupracovať na SK alebo v rámci EU/ sveta - organizácia, ktorá by pátrala po takýchto 
osobách?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 5 ods. 1 písm. p) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) úrad v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti zabezpečuje a zodpovedá za koordinované riešenie kybernetických bezpečnostných 
incidentov na národnej úrovni. 

Podľa § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
rieši kybernetické bezpečnostné incidenty, vyhlasuje výstrahu a varovania pred závažným 
kybernetickým bezpečnostným incidentom, ukladá povinnosť vykonať reaktívne opatrenie a 
schvaľuje ochranné opatrenie. 

Podľa § 5 ods. 1 písm. s) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
prijíma vnútroštátne hlásenia o kybernetických bezpečnostných incidentoch. 

Podľa § 5 ods. 1 písm. t) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
prijíma hlásenia o kybernetických bezpečnostných incidentoch zo zahraničia a zabezpečuje 
spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a orgánmi iných štátov pri riešení kybernetických 
bezpečnostných incidentov s cezhraničným charakterom. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad má postavenie národnej jednotky CSIRT  
s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ktorá musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a 
plniť úlohy jednotky CSIRT podľa § 15 pre všetky sektory a podsektory uvedené v prílohe č. 1 a 
digitálne služby okrem tých sektorov a podsektorov, pre ktoré plní úlohy jednotky CSIRT 
ústredný orgán. Národná jednotka CSIRT je zaradená v zozname akreditovaných jednotiek 
CSIRT. 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. dobrovoľné hlásenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov bez ohľadu na kategorizáciu kybernetického bezpečnostného 
incidentu sa vykonáva prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti.  

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad spracováva a analyzuje dobrovoľné hlásenia 
kybernetických bezpečnostných incidentov v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické 
podmienky a kapacity tak, aby nedošlo k neprimeranému zaťažovaniu subjektov 
a neobmedzovala sa medzinárodná spolupráca. 

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

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/20190101.html#paragraf-14
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/20190101.html#paragraf-15
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/20190101.html#prilohy.priloha-priloha_c_1k_zakonu_c_69_2018_z_z


Základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a 
skutkové podstaty trestných činov upravuje zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené 
a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a 
slobody fyzických osôb a právnických osôb, upravuje zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súvislosti s určením úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú 
bezpečnosť, úrad zriadil špecializovaný útvar Národné centrum kybernetickej bezpečnosti  
SK-CERT (národná jednotka CSIRT v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z.) prostredníctvom ktorého, 
zabezpečuje služby spojené s riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich 
následkov a následnou obnovou činností informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi 
a prevádzkovateľmi týchto systémov. 

 SK-CERT poskytuje v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. služby v oblasti prevencie 
a predchádzania bezpečnostným incidentom, t. j. proaktívne služby a ako reakciu na 
bezpečnostné incidenty poskytuje reaktívne služby, ktoré priamo reagujú na vzniknuté hrozby 
a incidenty, v rámci ktorých vydáva upozornenia, zasiela výstrahy, analyzuje a rieši samotné 
incidenty a ich dopady. Rady a návody vrátane možnosti ako kontaktovať SK-CERT sú zverejnené 
na jeho webovom sídle. 

Legislatíva zaviedla popri nahlasovaní kybernetických bezpečnostných incidentov 
poskytovateľmi základných služieb a prevádzkovateľmi digitálnych služieb aj možnosť 
„dobrovoľného hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov“, pri ktorom sa už 
nevyžaduje konkrétna zákonom určená kategória kybernetického bezpečnostného incidentu pre 
jeho nahlásenie. Bezpečnostný incident môžete nahlásiť priamo na webovom sídle SK-CERT 
prostredníctvom kontaktného formulára alebo môžete na tento účel použiť aj e-mail 
incident@nbu.gov.sk 

Úrad v rámci zvyšovania bezpečnostného povedomia zverejnil na webovom sídle SK-CERT 
tzv. „Rady pre verejnosť“ (pomocou navigačnej lišty vľavo si vyberiete konkrétnu škodlivú 
aktivitu a k nej sú uvedené tipy ako v danom prípade postupovať). Nájdete tu aj tipy ako 
postupovať napríklad v prípade kyberšikany a obťažovania.  

Úrad ako ústredný orgán pre kybernetickú bezpečnosť v rámci riadenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov na celonárodnej úrovni plní úlohy ako analýza hrozieb a koordinácia 
riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, avšak v prípade, ak sa domnievate, že 
konaním, ktoré popisujete vo Vašej žiadosti došlo k spáchaniu trestného činu, odporúčame Vám 
obrátiť sa v tejto veci na orgány činné v trestnom konaní, ktoré ako jediné majú právomoc 
v zmysle Trestného poriadku objasňovať trestné činy.  

Oznámenie o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu (trestné oznámenie) je možné podať 
ktorémukoľvek orgánu činnému v trestnom konaní (policajt, prokurátor). 

 
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.sk-cert.sk/sk/o-nas/index.html
https://www.sk-cert.sk/sk/rady-a-navody/kedy-nas-kontaktovat/index.html
https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/hlasenie-kybernetickych-bezpecnostnych-incidentov/index.html
mailto:kontaktného%20formulára
mailto:incident@nbu.gov.sk
https://www.sk-cert.sk/sk/rady-a-navody/rady-pre-verejnost/index.html
https://www.sk-cert.sk/sk/rady-a-navody/rady-pre-verejnost/kradeze-podvody-a-pocitacove-zlociny/kybersikana-a-obtazovanie/index.html

