
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, prosím vás, mám pár otázok k prílohe č. 3 vyhláške 436/2019 Z. z. 

Otázky: 

1. Príloha 2. žiadosť o vykonanie auditu - Bude nejaký template žiadosti? Stačí ak klient 
dodá tieto náležitosti v elektronickej forme? Alebo je potrebné všetky dokumenty dodať v tlačenej 
forme? 

2. Vo výpočte rozsahu trvania auditu je pravda, že každý auditovaný systém bude musí byť 
posúdený s ohľadom na uvedenú tabuľku v MD? Čiže ak budeme mať 10 systémov a každý bude 
mať 5 unikátnych zodpovedných zamestnancov, základný počet MD bude 50? 

3. Ak sa majú počítať iba unikátny zamestnanci, ktorí sa starajú o prevádzku IS, ako sa majú 
rozdeliť počty zamestnancov, keď sú niektorí zodpovedný za viac IS? Príklad: Spoločnosť má 20 IT 
zamestnancov, ktorí sa starajú o dva auditované IS. 15 z nich sa stará o oba systémy. Ako sa títo 
zamestnanci rozdelia medzi dva systémy? 

4. Čo v prípade, že sa faktory ktoré zvyšujú a ktoré znižujú rozsah auditu prekrývajú? 
Príklad: Spoločnosť má ISO 27001 (takže MD musia byť znížené na polovicu) ale všetky IS sú 
zaradené do kategórie citlivosti III (zvýšenie MD na dvojnásobok). 

5. Bod 4f v prílohe 2: Zoznam aktív a používaných technológií so závislosťami od iných 
informačných systémov a služieb dodávateľov s uvedením vlastníkov týchto aktív a identifikáciou 
citlivosti podľa osobitného predpisu. Ako presne sa myslí tento bod? Z popisu nie je jasné, či sa 
myslia aktíva a technológie používané pri prevádzke IS alebo celkový zoznam aktív a technológií. 
Nechýba tam podmienka priradenia IS k aktívu alebo technológií? 

6. V prílohe 2 jeden faktor zvyšujúci rozsah audit na dvojnásobok je. ak sú informačné 
systémy zaradené do kategórie citlivosti III. Myslia sa tým všetky IS v scoope alebo iba keď jeden 
IS je kategória III. tak automaticky je audit 2 krát dlhší? 

7. Podľa akej metodológie má audítor kybernetickej bezpečnosti postupovať pri audite? 
Bude nejaký postup alebo sa spolieha na odbornosť audítora (v tom prípade bude každý audit iný) 

8. Príloha 2. žiadosť o vykonanie auditu sa píše: „Identifikácia základných služieb 
podporených auditovanými informačnými systémami a sieťami.“ Myslí sa tým, že spoločnosť 
prevádzkuje viac základných služieb a musí ich všetky vymenovať? Ak áno, tak v tom prípade musí 
spoločnosť vymenovať „Počet užívateľov základnej služby, teritoriálne rozloženie a dôsledky pri 
výpadku základnej služby na jej užívateľov“ za každú základnú službu samostatne?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon  

č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 373/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“).  

Pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti 
podľa § 29 ods. 1 až 4 zákona č. 69/2018 Z. z. upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 
(ďalej len „vyhláška č. 436/2019 Z. z.“). 

Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. na vykonanie auditu audítor spĺňa podmienky 
znalostného štandardu podľa prílohy č. 1 overené skúškou doloženou podľa odporúčaní 



medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom vecne 
obdobných a všeobecne uznávaných postupov. 

Podľa § 1 ods. 4 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. audítor zodpovedá za správnosť, rozsah 
a odbornosť pri výkone auditu a spracovaní záverečnej správy o výsledkoch auditu. 

Podľa § 1 ods. 6 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. audítor určuje časový rozsah trvania auditu tak, že 
je dostatočný na posúdenie plnenia povinností podľa zákona a účinnosti prijatých 
bezpečnostných opatrení a ich stav hodnotí formou vzorkovania, pričom rozsah vzoriek určuje 
s ohľadom na vykonanú klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov, 
vykonanú analýzu rizík kybernetickej bezpečnosti a na vypovedaciu schopnosť auditu podľa 
odseku 1. 

Minimálne požiadavky na úroveň vzdelania, praxe a odbornej spôsobilosti audítora určuje 
príloha č. 1 k vyhláške č. 436/2019 Z. z. 

Podľa Prílohy č. 2 k vyhláške č. 436/2019 Z. z., minimálne náležitosti žiadosti o vykonanie 
auditu kybernetickej bezpečnosti sú 

1. Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby. 

2. Identifikácia základných služieb podporených auditovanými informačnými systémami 
a sieťami.  

3. Počet zamestnancov prevádzkovateľa základnej služby. 

4. Zoznam informačných systémov a ich klasifikácia s väzbou na základnú službu a pre 
každý  z nich najmenej informácie o informačnom systéme a 

a) identifikácia organizačných útvarov prevádzkovateľa základnej služby a počet 
zamestnancov prevádzkujúcich informačné systémy a siete, pri externom 
zabezpečovaní činností správy informačných systémov rozsah využívaných 
služieb v človekodňoch; pri doložení výsledkov auditu na externe zabezpečované 
činnosti sa externí pracovníci nezapočítavajú, 

b) väzba siete a informačného systému na prevádzkovanú základnú službu; ktorá 
základná služba je závislá od informačného systému, aký je vplyv výpadku 
informačného systému na základnú službu, 

c) počet užívateľov základnej služby, teritoriálne rozloženie a dôsledky pri výpadku 
základnej služby na jej užívateľov, 

d) systém správy; interné a externé zdroje, identifikácia kľúčových dodávateľov 
a zmlúv a dohôd o úrovni poskytovaných služieb, 

e) schéma sieťovej architektúry s uvedením miest prepojení sietí a pripojenia voči 
externým sieťam, 

f) zoznam aktív a používaných technológií so závislosťami od iných informačných 
systémov a služieb dodávateľov s uvedením vlastníkov týchto aktív 
a identifikáciou citlivosti podľa osobitného predpisu,  

g) organizačné útvary a počty zamestnancov prevádzkujúcich informačné systémy 
a siete vrátane počtu dodávateľov; pri prítomnosti zamestnancov dodávateľa na 
pracovisku prevádzkovateľa počas auditu sa lokality dodávateľov 
nezapočítavajú, 

h) správa z posledného penetračného testovania informačného systému, použitá 
metodika a rozsah testovania a doloženie kvalifikácie zamestnancov 
vykonávajúcich penetračné testy, ak sú penetračné testy vykonané. 



5. Meno, priezvisko a kontaktné údaje zodpovedného zamestnanca prevádzkovateľa 
základnej služby, ktorý poskytne audítorovi počas výkonu auditu požadovanú 
súčinnosť a bude ho sprevádzať. 

6. Evidencia záznamov o kybernetických bezpečnostných incidentoch s vplyvom na 
poskytovanie základných služieb od doby vykonania posledného auditu alebo 
za posledné dva roky pri prvom audite. 

7. Rozhodnutie o uložení pokuty na úseku kybernetickej bezpečnosti, ak bola uložená, 
a ďalšie prípady porušenia povinností podľa zákona, ak k porušeniam došlo. 

8. Bezpečnostná dokumentácia podľa § 20 ods. 5 zákona alebo osobitného predpisu. 

9. Číslo platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ak je vydané. 

Podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z., audítor určuje rozsah trvania auditu 
a časový interval auditu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K Vašej otázke č. 1 uvádzame, že príloha 2. k vyhláške č. 436/2019 Z. z, určuje minimálne 
náležitosti, ktoré by žiadosť o audit mala obsahovať. Šablónu, resp. template a spôsob odoslania 
vyhláška č. 436/2019 Z. z neupravuje.  

K Vašej otázke č. 2 a č. 3 uvádzame, že pri konečnom rozsahu auditu sa musia vziať do úvahy 
aj ostatné faktory, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3. Príkladom môže byť situácia, keď za niekoľko 
informačných  systémov  a  zabezpečenie  bezpečnostných  opatrení sú zodpovedné tie isté osoby. 
V tomto prípade sa nezvyšuje počet dní auditu, ak budú viaceré informačné systémy auditované 
súčasne. Rovnako je na tieto účely podstatné, či informačné systémy zdieľajú rovnaké 
technologické komponenty (uplatňuje sa rovnaký klasifikačný stupeň).  

Rozsah trvania a časový interval auditu kybernetickej bezpečnosti určuje audítor. Rozsah 
auditu je vždy potrebné určiť tak, aby bol dostatočný na posúdenie predmetu auditu. Jednotlivé 
prípady tak nie je možné paušalizovať. 

K Vašej otázke č. 4 uvádzame, že vyhláška č. 436/2019 Z. z. neupravuje prípady prekrývania 
faktorov, ktoré určujú rozsah auditu. Konečný časový rozsah auditu určuje certifikovaný audítor 
v závislosti od konkrétneho predmetu auditu. 

K Vašej otázke č. 5 uvádzame, že o zoznam všetkých aktív a používaných technológií so 
závislosťami od iných informačných systémov a služieb dodávateľov s uvedením vlastníkov týchto 
aktív a identifikáciou citlivosti podľa osobitného predpisu, ktoré sú viazané na základnú službu. 

K Vašej otázke č. 6 uvádzame, že v prípade zaradenia jedného IS do kategórie citlivosti III. sa 
rozsah dní auditu môže zdvojnásobiť, zároveň však treba zohľadniť všetky ďalšie vplyvy na rozsah 
auditu. 

K Vašej otázke č. 7 uvádzame, že jednotná metodológia výkonu auditu kybernetickej 
bezpečnosti je v štádiu prípravy a po jej dokončení bude uverejnená na webovom sídle úradu. 

K Vašej otázke č. 8 uvádzame, že žiadateľ o audit je povinný v žiadosti identifikovať všetky 
základné služby závislé od auditovaných informačných systémov. Z tohto vyplýva, že pokiaľ 
spoločnosť poskytuje viacero základných služieb, ktoré pre svoju funkciu využívajú auditované IS, 
je potrebné ich identifikovať a uviesť v zozname k žiadosti. Podľa bodu č. 4 (c) je taktiež potrebné 
uviesť počet používateľov základnej služby, teritoriálne rozloženie a dôsledky pri výpadku 
základnej služby na jej používateľov.  



Na záver uvádzame, že dňa 1. januára 2020 začala pôsobiť príspevková organizácia 
Národného bezpečnostného úradu Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len „Kompetenčné centrum“). Kompetenčné centrum bolo vytvorené 
na plnenie úloh národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, konkrétne na plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, činnosti autorizovanej osoby podľa zákona 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zabezpečenie služieb súvisiacich 
s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľa, zónové merania 
a merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania, vykonávanie znaleckej a expertíznej 
činnosti, vykonávanie vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
a informačno-komunikačných technológií a konzultačnú činnosť v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, organizovanie vzdelávacích 
podujatí, kurzov, školení a seminárov. 

Kompetenčné centrum bolo dňa 15. apríla 2020 akreditované Slovenskou národnou 
akreditačnou službou (SNAS) ako certifikačný orgán. Na základe udelenej akreditácie je 
Kompetenčné centrum oprávnené certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti podľa 
certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti.  

V nadväznosti na vyššie uvedené si Vám dovolíme odporučiť v otázke zabezpečenia auditu 
kybernetickej bezpečnosti kontaktovať priamo Kompetenčné centrum prostredníctvom emailu  
backoffice@cybercompetence.sk resp. navštíviť webovú stránku Kompetenčného centra  
(https://www.cybercompetence.sk/), kde sú zverejnené ďalšie informácie.    

 

IV. POUČENIE 

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