
I.          PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Vo Vašom liste č. xxx uvádzate, že všetci leteckí dopravcovia a všetky slovenské letiská sú 
prevádzkovateľmi základnej služby a sú povinní oznámiť prekročenie stanovených kritérií. 
V registri prevádzkovateľov základných služieb som ich nenašiel: http://www.nbusr.sk/wp-
content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/prevadzkovatelia-ZS.htm? Moje otázky:  

1. Je takéto oznámenie dobrovoľné?  
2. Ak prevádzkovateľ základnej služby neoznámi túto skutočnosť, nebude mať povinnosť 

preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek vykonaním auditu 
kybernetickej bezpečnosti?  

3. Z neoznámenia vyplývajú nejaké sankcie?  
Pre zaujímavosť Vám zároveň posielam link na nedávnu správu týkajúcu sa British 

Airways: https://www.aktuality.sk/clanok/621295/hackeri-napadli-web-british-airways-
odcudzili-udaje-z-tisicok-platieb/?AT=wgt.article_clanok-podclankom.c.x...B. 

Ešte by som sa rád spýtal, aké sú kvalifikačné predpoklady pre inštruktora kybernetickej 
bezpečnosti (1) všeobecne a (2) pre oblasť letectva. Neviem sa dopátrať k relevantným 
informáciám a dokonca na moju otázku mi neodpovedali ani z agentúry EASA, ktorá 
kybernetickú bezpečnosť v letectve zastrešuje. Sú niekde takéto požiadavky stanovené?“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 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 § 17 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad zaradí základnú službu podľa 

§ 3 písm. k) prvého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra 
prevádzkovateľov základných 
a) na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby podľa odseku 1, 
b) na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikačných kritérií 

prevádzkovanej služby podľa § 18, 
c) z vlastnej iniciatívy, ak sa úrad dozvedel o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej 

služby podľa § 18 a nedošlo k postupu podľa písmena a) alebo písmena b).  
 

Podľa § 19 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľ základnej služby je 
povinný do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov 
základných služieb prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu 
bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté.  

 
Podľa § 29 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti 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 § 31 ods. 2 písm. a) a b) zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad uloží pokutu  

od 300 eur až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, najviac 
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však 300 000 eur, prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, 
že poruší povinnosť podľa § 17 ods. 1. a § 19 ods. 1 alebo ods. 6. 

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

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

 
Podľa  § 34 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti osoba existujúca ku dňu účinnosti 

tohto zákona je povinná odo dňa prekročenia identifikačných kritérií podľa § 18 ods. 1, 
najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, podať úradu oznámenie 
podľa § 18 ods. 1.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

V nadväznosti na predchádzajúce vyjadrenie Vám uvádzame, že za prevádzkovateľa 
základnej služby je potrebné považovať každého leteckého dopravcu, riadiaci orgán letiska 
a prevádzkovateľa poskytujúceho služby riadenia letovej prevádzky v prípade prekročenia 
niektorého z dopadových kritérií a zároveň aj niektorého zo špecifických sektorových kritérií. 
Prekročenie stanovených kritérií v prvom rade vyhodnocuje samotný prevádzkovateľ, ktorý je 
túto skutočnosť povinný oznámiť úradu odo dňa prekročenia identifikačných kritérií podľa § 18 
ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa 
účinnosti tohto zákona/v prípade služby poskytovanej pred účinnosťou zákona o kybernetickej 
bezpečnosti/, alebo v lehote do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil.  

 
Zákon o kybernetickej bezpečnosti v § 17 jednoznačne určil každému prevádzkovateľovi 

služby v sektore podľa prílohy č. 1. povinnosť oznámiť úradu  prekročenie identifikačných kritérií 
prevádzkovanej služby do 30 dní odo dňa, kedy prekročenie zistil, v opačnom prípade mu úrad 
môže uložiť pokutu od 300 eur až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci 
účtovný rok, najviac však 300 000 eur. 

 
Úrad na základe uvedeného oznámenia zaradí základnú službu do zoznamu základných 

služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb. Zaradiť základnú 
službu, u ktorej došlo k prekročeniu identifikačných kritérií do zoznamu základných služieb a jej 
prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb, môže úrad nielen na základe 
oznámenia prevádzkovateľa tejto služby, ale aj na základe podnetu ústredného orgánu, alebo 
z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvie o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej služby.  

 
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia 

o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb prijať a dodržiavať všeobecné 
bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové 
bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté a do dvoch rokov preveriť účinnosť prijatých 
bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu 
kybernetickej bezpečnosti. 

 
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti podľa § 8 zákona o kybernetickej 

bezpečnosti úrad sprístupní do 18 mesiacov od účinnosti tohto zákona. 
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Pojem „inštruktor kybernetickej bezpečnosti“ nevychádza zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a teda v tomto právnom predpise nie sú 
stanovené ani jeho kvalifikačné predpoklady.  

 
Úrad je v zmysle § 32 ods. 1 písm. d) zákona o kybernetickej bezpečnosti splnomocnený 

na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým určí bezpečnostné štandardy 
a znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Uvedený vykonávací predpis je 
momentálne v štádiu legislatívnych príprav. 

 
IV. POUČENIE 
 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad citovaného zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
  

  
  

  
  
  

 


