
 
 

 PREDMET ŽIADOSTI  
 
„V zmysle § 8 ods. 5 písm. e) zákona o kybernetickej bezpečnosti má mať Úrad na ochranu osobných 

údajov SR „real time“ prístup k neverejnej časti jednotného systému kybernetickej bezpečnosti. V tejto 
súvislosti by som si Vás dovolil požiadať o vyjadrenie k možnosti splniť povinnosť podľa článku 33 GDPR, 
ktorý stanovuje povinnosť oznamovať Úradu na ochranu osobných údajov SR bezpečnostné incidenty s 
charakterom porušenia ochrany osobných údajov prostredníctvom jednotného informačného systému 
kybernetickej bezpečnosti zriadeného podľa § 8 zákona o kybernetickej bezpečnosti. Konkrétne by sme uvítali 
odpovede na nižšie položené otázky: 

  
1.Bude môcť poskytovateľ základnej a/alebo digitálnej služby v prípade kybernetického bezpečnostného 
incidentu, ktorý má zároveň aj charakter porušenia ochrany osobných údajov v zmysle GDPR, splniť svoju 
povinnosť podľa článku 33 GDPR vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov prostredníctvom 
jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti?  

2. Bude môcť akýkoľvek prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ bez postavenia poskytovateľa základnej 
a/alebo digitálnej služby v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu, ktorý má zároveň aj charakter 
porušenia ochrany osobných údajov v zmysle článku 33 GDPR dobrovoľne ( § 26 zákona o kybernetickej 
bezpečnosti) splniť svoju povinnosť podľa článku 33 GDPR vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov 
prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti?“  

 
  
I. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY  

 
V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ je povinný oznámiť 
úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je 
pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.  
V zmysle § 8 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako 
„zákon o kybernetickej bezpečnosti“) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti je informačný 
systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je úrad (Národný bezpečnostný úrad) a ktorý slúži na 
efektívne riadenie, koordináciu, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a jednotiek CSIRT. 
 

Podľa § 8 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti jednotný informačný systém kybernetickej 
bezpečnosti obsahuje komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných 
incidentov a centrálny systém včasného varovania. Jednotný informačný systém pozostáva z verejnej a 
neverejnej časti.  

 
V ustanovení § 8 ods. 5 zákona o kybernetickej bezpečnosti je uvedený taxatívny výpočet subjektov s 

osobitným postavením vo vzťahu k neverejnej časti jednotného informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti, pričom sa medzi uvedenými subjektami nachádza aj Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti je prevádzkovateľ základnej služby povinný 

hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií 
pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov. Uvedená povinnosť sa v 
zmysle úpravy § 25 vzťahuje aj na poskytovateľa digitálnej služby.  

 



Podľa § 26 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti dobrovoľné hlásenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov, bez ohľadu na kategorizáciu kybernetického bezpečnostného incidentu, sa 
vykonáva prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. 
 

 
II. METODICKÉ USMERNENIE  

 
V prípade kybernetického bezpečnostného incidentu, ktorý má zároveň charakter porušenia ochrany 

osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, si prevádzkovateľ základnej služby alebo 
poskytovateľ digitálnej služby splní svoju povinnosť hlásenia vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. 
Rovnako fyzická osoba, ako aj právnická osoba, bez postavenia prevádzkovateľa základnej služby alebo 
poskytovateľa digitálnej služby, bude podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti môcť dobrovoľne nahlásiť 
kybernetický bezpečnostný incident, ktorý má zároveň aj charakter porušenia ochrany osobných údajov v 
zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené hlásenie bude umožňované funkcionalitou systému.  
 
III. POUČENIE  
 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzné 
výklady jednotlivých citovaných zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
 


