
 

 

 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„So mnou  spolupracujúci  akreditovaný orgán Slovenskej národnej akreditačnej spoločnosti 
(SNAS)  pre certifikáciu systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa  normy ISO/IEC 
27001 obdŕžal od klienta otázku, či ním  vydaný certifikát pre Systém manažérstva informačnej 
bezpečnosti v súlade s každoročným preverovaním súladu s predmetnou normou spĺňa 
podmienky    ods. 1 § 29 zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti pre neho ako 
prevádzkovateľa základnej služby. S tým súvisí aj otázka, či je možné považovať v súlade so 
znením   ods. 3  § 29 uvedeného zákona s odkazom na čl. 2 bod 13  N EP a Rady č. 765/2008 z 9. 
júla 2008 akreditovaný orgán v pôsobnosti SNAS-u za orgán príslušný na posudzovanie zhody v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej iba zákon č. 69/2018 Z. z.“) 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 § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán 
posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný na 
posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

 Podľa § 32 písm. f) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym 
predpisom  pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácií 
orgánov posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej 
bezpečnosti podľa § 29 ods. 1 až 4. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. je ustanovená požiadavka pre prevádzkovateľa základnej služby 
podrobiť sa auditu v lehote do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby 
do registra prevádzkovateľov základných služieb, pričom audit kybernetickej bezpečnosti 
vykonáva orgán posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.  

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad ustanoví pravidlá a rozsah auditu 
kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o obsahu 
záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ods. 1 až 4, je v 
súčasnosti v štádiu prípravy a v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude 
zverejnený na portáli Slov-lex. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


