
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

,, V nadväznosti na telefonický rozhovor si Vám dovoľujem zaslať krátky dopyt týkajúci sa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „Zákon“). 

  
Zákon definuje pojem poskytovateľ digitálnej služby v par. 3 písm. n) a následne určité 
povinnosti pre takéhoto poskytovateľa najmä v par. 21, 22 a nasl.  
V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, ako si máme vykladať Prílohu č. 2, ktorá obsahuje 
stručné definície digitálnej služby, a to konkrétne služby v oblasti cloud computingu. Vzniká 
povinnosť registrácie poskytovateľovi digitálnej služby a následne povinnosti podľa Zákona 
v prípade, ak ročný obrat za služby v oblasti cloud computingu dosiahne 10 000 000 eur alebo 
bez ohľadu na to aký obrat sa za služby cloud computingu dosiahne. Inak povedané, vzniká 
povinnosť registrácie a následne povinnosti podľa Zákona bez ohľadu na obrat za služby 
v oblasti cloud computingu?  
V prípade, že sa považuje poskytovateľ služieb v oblasti cloud computingu za poskytovateľa 
digitálnej služby podľa Zákona bez ohľadu na obrat za služby v oblasti cloud computingu, sa 
chcem ešte spýtať, že kedy bude k dispozícii na webstránke NBÚ Žiadosť o zaradenie do 
zoznamu / registra, keďže v zmysle zákona povinnosť registrácie vzniká do 30 dní od začatia 
poskytovania služby, pričom zákon nadobudol účinnosť 1.4.2018, takže v prípade, že nejaký 
subjekt takúto službu poskytuje od 1.4.2018, tak je povinný splniť si túto povinnosť do 
30.4.2018.“  
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Podľa § 3 písm. m) zákona č. 69/2018 z. Z.  o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“) digitálnou službou je služba, ktorej druh je 
uvedený v prílohe č. 2. 

 
Podľa § 3 písm. n) zákona poskytovateľom digitálnej služby je právnická osoba alebo 

fyzická osoba - podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 
zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur. 

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona poskytovateľ digitálnej služby je povinný do 30 dní odo dňa 

začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť úradu  

a) názov a sídlo, 
b) kontaktné údaje, 
c) poskytovanú službu, 
d) názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23. 
 
Podľa § 21 ods. 2 zákona na základe oznámenia podľa odseku 1 úrad zaradí službu do 

zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb. 
 
Podľa § 21 ods. 4 zákona zaradenie služby do zoznamu digitálnych služieb a jej 

poskytovateľa do registra digitálnych služieb oznámi úrad poskytovateľovi tejto služby. 
 
Podľa § 34 ods. 3 zákona osoba existujúca ku dňu účinnosti tohto zákona je povinná do 

šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť úradu informácie podľa § 21 ods. 1. 
 



 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
V súvislosti s podmienkou, aby mohla byť osoba identifikovaná ako poskytovateľ digitálnej 

služby zákon uvádza, že takáto osoba musí mať aspoň 50 zamestnancov a ročný obrat alebo 
celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur.  

 
Na základe tejto skutočnosti preto nie je rozhodujúce, či má osoba obrat, resp. celkovú 

ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur z poskytovania digitálnej služby.   
 
V prípade, že ku dňu účinnosti zákona, teda ku dňu 01.04.2018 existuje subjekt, ktorý 

spĺňa definíciu poskytovateľa digitálnej služby, tento subjekt je povinný oznámiť úradu 
informácie podľa § 21 ods. 1 zákona do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.  

 
Formulár žiadosti o zaradenie služby do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa 

do registra poskytovateľov digitálnych služieb bude v najbližšom čase zverejnený na webovom 
sídle úradu.  

 
IV. POUČENIE 

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

záväzný výklad citovaného zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.    
 
 
  

  
  

 

http://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/poskytovatelia-digitalnych-sluzieb/index.html
http://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/poskytovatelia-digitalnych-sluzieb/index.html

