
 

 

 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 
1. „Vašim listom zo dňa 14.02.2018 ste nám poskytli metodické usmernenie 

k možnosti nahlasovať bezpečnostné incidenty s charakterom porušenia ochrany osobných 
údajov prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti 
zriadeného podľa § 8 zákona o kybernetickej bezpečnosti. Z Vašej odpovede vyplýva, že 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 umožnené 
funkcionalitou systému.“ Z vyjadrení zástupcu Úradu na ochranu osobných údajov SR na 
verejnosti prístupnej konferencii organizovanej dňa 13.02.2018 však vyplynulo, že bezpečnostný 
incident s charakterom porušenia ochrany osobných údajov sa nebude dať oznámiť podľa 
jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti, pretože nie je zaručená ochrana 
osobných údajov obsiahnutých v týchto oznámeniach, resp. nie je doriešené, prečo by mal mať 
NBU a iné agentúry(napr. VOS) prístup k dátam obsiahnutým v oznámeniach k porušeniam 
ochrany osobných údajov podľa GDPR.  Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás úctivo dovoľujeme 
požiadať o vysvetlenie, či existujú právne, resp. organizačné prekážky toho, aby sa dal jednotný 
informačný systém kybernetickej bezpečnosti používať aj na oznamovanie porušenia ochrany 
osobných údajov podľa GDPR.“ 

 
2. „Zákon o kybernetickej bezpečnosti v § 2 (2) d) obsahuje formuláciu, ktorá 

ustanovuje, že tento zákon sa nevzťahuje na... požiadavky týkajúce sa bezpečnosti sietí 
a informačných systémov a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov v sektore 
bankovníctva, financií alebo finančného systému podľa osobitného predpisu, vrátane štandardov 
a zásad vydaných alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym systémom 
centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu,) ak ich účinok je aspoň 
rovnocenný s účinkom povinností podľa tohto zákona, a vrátane rozhodnutí, štandardov a zásad 
vydaných alebo prijatých Národnou bankou Slovenska, ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa tohto zákona, ani na platobné systémy 
a na systémy zúčtovania cenných papierov dohliadané alebo prevádzkované Európskou 
centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov. Podľa zákona o platobných 
službách č. 492/2009 Z. z. majú napr. banky povinnosť oznamovať bezpečnostné incidenty. 
Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie Zákona o kybernetickej bezpečnosti sa však tento 
zákon na takéto bezpečnostné incidenty nevzťahuje. Má sa teda toto ustanovenie vykladať tak, 
že ak má napr. banka povinnosť oznámiť bezpečnostný incident podľa zákona o platobných 
službách, nie je povinná ho oznámiť podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti? Akým spôsobom 
má byť vykladaná nasledovná požiadavka, že účinok(osobitného predpisu) je aspoň rovnocenný 
s účinkom povinností podľa tohto zákona?“ 

 
 

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 o kybernetickej bezpečnosti“) tento zákon 
ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

 
Podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona o kybernetickej bezpečnosti sa tento zákon 

nevzťahuje na požiadavky týkajúce sa bezpečnosti sietí a informačných systémov 
a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov v sektore bankovníctva, financií 
alebo finančného systému podľa osobitného predpisu, vrátane štandardov a zásad vydaných 
alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym systémom centrálnych bánk, 
Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu, ak ich účinok je aspoň rovnocenný 
s účinkom povinností podľa tohto zákona, vrátane rozhodnutí, štandardov a zásad vydaných 
alebo prijatých Národnou bankou Slovenska, ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa tohto zákona, a ani na platobné systémy 
a na systémy zúčtovania cenných papierov dohliadané alebo prevádzkované Európskou 
centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov. 

 
 Podľa § 8 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti jednotný informačný systém 
kybernetickej bezpečnosti je informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je 
úrad a ktorý slúži na efektívne riadenie, koordináciu, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej 
správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jednotiek CSIRT. Jednotný informačný systém 
kybernetickej bezpečnosti je určený aj na spracovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií 
o stave kybernetickej bezpečnosti a slúži pri krízovom plánovaní v čase mieru, riadení štátu 
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ako aj na potrebné činnosti v čase 
vojny alebo vojnového stavu.   
 

Podľa § 8 ods. 2 prvá a druhá veta 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 časti a neverejnej časti a prístup k nemu je 
bezodplatný. 

 
 Podľa § 8 ods. 5 písm. e) zákona o kybernetickej bezpečnosti k neverejnej časti 
jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti má priamy prístup 
v elektronickej forme v reálnom čase, v rozsahu určenom úradom alebo osobitným predpisom 
a na základe vecnej pôsobnosti Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
 

Podľa § 12 ods. 7 zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad zabezpečí nepretržitú 
ochranu osobných údajov a informácií spracúvaných podľa tohto zákona pred nezákonným 
vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením, odcudzením a stratou 
spôsobom podľa osobitného predpisu. 

 
Podľa § 12 ods. 8 zákona o kybernetickej bezpečnosti informácie a osobné údaje 

získané na základe tohto zákona alebo v súvislosti s ním môže úrad použiť len na plnenie úloh 
podľa tohto zákona. 

 
Podľa § 17 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti ak prevádzkovateľ služby 

v sektore podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej 
služby podľa § 18, je povinný to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil. 
 



Podľa § 22 ods. 3 písm. a) zákona o kybernetickej bezpečnosti je poskytovateľ 
digitálnej služby povinný hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident, ak disponuje 
informáciami, na základe ktorých je spôsobilý identifikovať, či má tento kybernetický 
bezpečnostný incident podstatný vplyv podľa osobitného predpisu, a to bezodkladne po jeho 
zistení. 

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

je povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na 
základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 
bezpečnostných incidentov. 

 
Podľa § 24 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti závažný kybernetický 

bezpečnostný incident sa člení na kategóriu prvého (I) stupňa, druhého (II) stupňa a tretieho 
(III) stupňa v závislosti od 

a) počtu používateľov základnej služby alebo digitálnej služby zasiahnutých 
kybernetickým bezpečnostným incidentom, 

b) dĺžky trvania kybernetického bezpečnostného incidentu, 
c) geografického rozšírenia kybernetického bezpečnostného incidentu, 
d) stupňa narušenia fungovania základnej služby alebo digitálnej služby, 
e) rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo 

spoločenské činnosti štátu. 
 
Podľa § 24 ods. 4 zákona o kybernetickej bezpečnosti hlásenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov sa vykonáva prostredníctvom jednotného informačného systému 
kybernetickej bezpečnosti. 

 
Podľa § 26 od. 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. 

 
Podľa § 34 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad sprístupní jednotný 

informačný systém kybernetickej bezpečnosti spôsobom podľa § 8 do 18 mesiacov odo dňa 
účinnosti toho zákona. 

 
Podľa § 91 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 69/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o bankách“), za porušenie bankového 
tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti banky, zahraničnej banky a pobočky 
zahraničnej banky voči Národnému bezpečnostnému úradu na účely plnenia ich povinnosti 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu. (Ustanovenie nadobudne 
účinnosť 1. apríla 2018.) 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
V odpovedi, ktorá Vám bola zaslaná (na mailovú adresu „XY“) dňa 16.02.2018 sa 

uvádza, že 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 
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hlásenia vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky aj 
prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.   

 
Ustanovenie zákona o kybernetickej bezpečnosti (§ 8) bolo predmetom 

medzirezortného pripomienkového konania (pôvodne išlo o § 10 návrhu zákona) aj s Úradom 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Na základe výsledkov rozporového konania 
k predmetnému ustanoveniu bol Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
schválený zápis o výsledku rozporového konania v znení: „ÚOOÚ na základe uvedeného bude 
mať priamy vstup do neverejnej časti IS. Na rozporovom konaní dňa 25.09.2017 bolo 
vysvetlené, že IS sa bude budovať na základe dohody aj ÚOOÚ a úradu tak, aby informácie 
týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov boli k dispozícii výhradne ÚOOÚ. Na tento účel 
ÚOOÚ v spolupráci s úradom presne zadefinuje a vymedzí znenie nahlasovacieho formulára 
tak, aby adresátom a spracovateľom týchto údajov bol ÚOOÚ. Podrobnosti si vymedzí na 
zmluvnom základe.“ . 

 
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je teda, aj na základe 

výsledkov vzájomných rokovaní, zo zákona o kybernetickej bezpečnosti umožnený prístup 
k neverejnej časti jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti 
v elektronickej forme a v reálnom čase práve na ten účel, aby pri hlásenom kybernetickom 
bezpečnostnom incidente (pri ktorom prakticky dochádza aj k narušeniu osobných údajov) mal 
v reálnom čase informáciu o incidente, ktorý má charakter porušenia ochrany osobných 
údajov. Prístup Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k informáciám 
v neverejnej časti jednotného informačného systému je daný jeho funkcionalitou, a to pri 
zabezpečení rešpektovania legálneho rozhrania definovaného tak v zákone o kybernetickej 
bezpečnosti, ako aj v zákone o ochrane osobných údajov.  

 
S prihliadnutím na predmet zákona o kybernetickej bezpečnosti, jednotný informačný 

systém kybernetickej bezpečnosti primárne zabezpečuje úlohy na úseku kybernetickej 
bezpečnosti a to, že jeho funkcionalita umožňuje hlásenie incidentov na úseku porušenia 
ochrany údajov, predstavuje koherenciu k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/1148 zo 6. júla 2016 o  opatreniach  na  zabezpečenie  vysokej  spoločnej  úrovne  
bezpečnosti  sietí  a  informačných systémov v Únii, podľa ktorej v dôsledku incidentov je 
v mnohých prípadoch porušená ochrana osobných údajov. V tejto súvislosti  by príslušné 
orgány a orgány na ochranu údajov mali navzájom spolupracovať a vymieňať si informácie 
o všetkých súvisiacich otázkach s cieľom riešiť akékoľvek prípady porušenia ochrany osobných 
údajov v dôsledku incidentov. (recitál 63).  

 
Negatívne vymedzenie v § 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti definuje, že ak 

osobitný právny predpis obsahuje ustanovenia na zabezpečenie sietí a informačných 
systémov, ktoré vychádzajú z rovnakých základov ako požiadavky na zabezpečenie 
kybernetickej bezpečnosti upravené v tomto zákone, použijú sa na zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti osobitné predpisy. V uvedenom zmysle ide aj o príslušné ustanovenia uvedené v § 
2 ods. 2 písmeno d) zákona o kybernetickej bezpečnosti. Požiadavka rovnocennosti účinkov sa 
týka štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym 
systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu v porovnaní 
s požiadavkami kladenými zákonom o kybernetickej bezpečnosti na bezpečnosť sietí 
a informačných systémov.  

 



Novela zákona o bankách, ktorá nadobudne účinnosť spolu so zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti, predpokladá hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov 
v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Povinnosť oznamovať incidenty pre banky, ktorá 
im vyplýva z osobitných predpisov, nie je zákonom o kybernetickej bezpečnosti dotknutá. 
Zároveň však platí, že hlásenie každého závažného kybernetického incidentu podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti je povinnosťou každého prevádzkovateľa základnej služby. Ak 
teda konkrétny subjekt (aj banka) spĺňa identifikačné kritériá prevádzkovateľa základnej 
služby, táto povinnosť je pre neho záväzná.  

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzné výklady jednotlivých citovaných zákonov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami.    

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


