
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... chcel by som sa touto cestou informovať ohľadom zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti. Konkrétne na ustanovenie paragrafu 19 ods. 2. vyššie citovaného zákona 
o povinnosti Prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností. Majú túto povinnosť aj banky ako 
prevádzkovatelia základnej služby? Nakoľko ustanovenie paragrafu 2 ods. 2 vyššie citovaného 
zákona hovorí, že tento zákon sa nevzťahuje na požiadavky týkajúce sa bezpečností sietí, 
infraštruktúr a informačných systémov a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov 
v sektore bankovníctva......atď. Je banka povinná s dodávateľmi špecifikovanými v ustanovenia 
paragrafu 19 ods. 2 mať uzatvorenú zmluvu v zmysle ustanovenia paragrafu 19 ods. 2? Ak áno, 
čo má obsahovať?“ 

 
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 (ďalej len 
„zákon č. 69/2018 Z. z.“).  

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. sa tento zákon nevzťahuje na požiadavky 
týkajúce sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov a oznamovania 
kybernetických bezpečnostných incidentov v sektore bankovníctva, financií alebo finančného 
systému podľa osobitných predpisov, 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 rovnocennú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti sietí, 
infraštruktúr a informačných systémov ako podľa tohto zákona, a ani na platobné systémy a na 
systémy zúčtovania a vyrovnania cenných papierov a ich infraštruktúry dohliadané alebo 
prevádzkované Európskou centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov. 

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný pri 
uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“) 
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy. 

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný 
informovať v nevyhnutnom rozsahu tretiu stranu o hlásenom kybernetickom bezpečnostnom 
incidente za predpokladu, že by sa plnenie zmluvy podľa odseku 2 stalo nemožným, ak úrad 
nerozhodne inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť tým nie je dotknutá. 

Podľa § 20 ods. 1 prvej vety zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely 
tohto zákona sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej 
oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí 
a informačných systémov. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. úrad uloží pokutu od 300 eur do 30 000 eur 
prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť 
podľa § 19 ods. 2 až 4 alebo ods. 7.  

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých 
zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. a pre informačné systémy 
a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie 
poskytovania základnej služby ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 
č. 362/2018 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 6 písm. f) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. riadenie rizík pozostáva z analýzy funkčného 
dopadu. 

Podľa § 6 ods. 11 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. súčasťou riadenia aktív, hrozieb a rizík je aj analýza 
funkčného dopadu, ktorá pozostáva z hodnotenia dopadu na činnosť prevádzkovateľa základnej 
služby spôsobeného krízovým scenárom, ktorý môže zasiahnuť zdroje a aktíva podporujúce 
procesy prevádzkovateľa základnej služby a spôsobiť ohrozenie alebo narušenie kontinuity jeho 
poskytovanej základnej služby. 

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. riadenie kontinuity procesov pozostáva 
najmenej z vypracovania stratégie a krízových plánov na zabezpečenie dostupnosti siete 
a informačného systému po narušení alebo zlyhaní v dôsledku kybernetického bezpečnostného 
incidentu na základe vykonania analýzy dopadov kybernetického bezpečnostného incidentu 
na základnú službu. 

Opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v rámci Únie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu stanovuje Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. 

III. METODICKÉ USMERNENIE  

Cieľom zákona č. 69/2018 Z. z. je najmä stanoviť minimálne požiadavky na štandardné 
zabezpečenie sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných služieb (ďalej len 
„PZS“), bez ktorých by nebolo možné poskytovať základnú službu. V súvislosti s Vašou otázkou, či 
je banka ako PZS povinná uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia 
s prevádzkou sietí a informačných systémov banky ako PZS v kontexte vylúčenia pôsobnosti 
zákona č. 69/2018 Z. z. uvádzame, že výnimka z pôsobnosti zákona č. 69/2018 Z. z.  je daná len 
vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa opatrení určených na zaručenie bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v sektore bankovníctva, financií alebo finančného systému 
a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov. Zároveň dávame do pozornosti 
skutočnosť, že vo zvyšných povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. (napr. 
identifikácia PZS, povinnosť PZS vyplývajúca jej z § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. ) sa zákon č. 
69/2018 Z. z. uplatní aj vo vzťahu k sektoru bankovníctva, financií alebo finančného systému, 
pretože povinnosť PZS uzatvoriť zmluvu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z.  nie je možné 
považovať ani za požiadavku týkajúcu sa bezpečnosti sietí a informačných systémov v 
menovanom sektore a ani za požiadavku na oznamovanie kybernetických bezpečnostných 
incidentov. 



Zároveň však považujeme za potrebné uviesť, že zákon č. 69/2018 Z. z. súčasne 
aplikovateľnosť požiadaviek v zmysle skôr citovaných osobitných predpisov alebo iných „zdrojov“ 
zužuje na tie, ktorých účinok je aspoň rovnocenný s účinkom povinností podľa zákona č. 69/2018 
Z. z. V zmysle uvedeného sme toho názoru, že prípadná aplikácia výnimky z pôsobnosti zákona č. 
69/2018 Z. z. vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa opatrení určených na zaručenie bezpečnosti 
sietí a informačných systémov vyžaduje posúdenie účinkov požiadaviek na bezpečnosť sietí a 
informačných systémov a oznamovanie kybernetických bezpečnostných incidentov v zmysle 
zákona č. 69/2018 Z. z. a v zmysle osobitných predpisov. Pri posudzovaní účinkov je potrebné 
zohľadňovať aj účinky vyplývajúce zo štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Európskou 
centrálnou bankou, Európskym systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi 
orgánmi dohľadu vo vzťahu k požiadavkám na bezpečnosť sietí a informačných systémov v 
sektore bankovníctva, financií alebo finančného systému a oznamovanie kybernetických 
bezpečnostných incidentov v tomto sektore.  

Z uvedeného vyplýva, že na banku ako PZS sa ustanovenie § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z., 
vzťahuje.   

IV. POUČENIE 

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

 
  
  

 


