
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

V súvislosti so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“) si Vás týmto dovoľujeme 
požiadať o metodické usmernenie týkajúce sa spôsobu posúdenia skutočnosti, či „XY“  je alebo nie 
je povinná postupovať podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

 
1) Podľa § 3 písm. I) v spojení s § 3 písm. k) Zákona o kybernetickej bezpečnosti 
prevádzkovateľom základnej služby je aj osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu základnú službu, 
pričom základná služba podľa § 3 písm. k) Zákona o kybernetickej bezpečnosti definovaná ako 
služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a  
a) závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 

podsektore podľa prílohy č. 1, 
b) je informačným systémom verejnej správy, alebo 
c) je prvkom kritickej infraštruktúry. 
V zozname základných služieb dostupnom v Jednotnom informačnom systéme kybernetickej 
bezpečnosti zverejnenom na Vašom webovom sídle v súčasnosti uvedená len jedna základná 
služba („Informačný systém zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo 
pripojené“), pričom tá odkazuje na uznesenie vlády SR č. 751/2011, ktorým bol schválený zoznam 
prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry, avšak tento 
zoznam prvkov kritickej infraštruktúry nie je zverejnený, resp. verejne prístupný. Na základe akej 
skutočnosti môže právnická osoba objektívne zistiť, či takúto základnú službu prevádzkuje, t. j. ako 
môže zistiť či prevádzkuje/spravuje/využíva/má prístup k niektorému z informačných systémov 
zaradených v zozname prvkov kritickej infraštruktúry, alebo či prevádzkuje/spravuje/využíva/má 
prístup k informačným systémom, ktoré sú k takémuto systému (ktorý je prvkom kritickej 
infraštruktúry) priamo pripojený? 
 
2) Podľa § 17 ods. 1 Zákona o kybernetickej bezpečnosti „Ak prevádzkovateľ služby v sektore 
podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa 
§ 17, je povinný to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil.“ 
Čo sa rozumie „prekročením identifikačných kritérií prevádzkovanej služby? Vzniká 
prevádzkovateľovi oznamovacia povinnosť podľa § 17 ods. 1 Zákona o kybernetickej bezpečnosti 
ak tieto kritéria naplní, alebo až vtedy, keď reálne dôjde k prekročeniu identifikačných kritérií, t. j. 
napr. k udalosti uvedenej v dopadových kritériách, alebo stačí len potencionálna hrozba, že k tomu 
môže dôjsť? 
3) Z § 17 ods. 2 Zákona o kybernetickej bezpečnosti vyplýva, že prevádzkovateľ základnej 
služby je z vlastného podnetu zapísaný do registra prevádzkovateľov základných služieb len vtedy, 
ak ide o prípad podľa § 17 ods. 1 Zákona o kybernetickej bezpečnosti, t. j. ak zistí, že došlo 
k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 a túto skutočnosť oznámi. 
V prípade, ak právnická osoba prevádzkuje základnú službu, ale neprekročila identifikačné kritéria 
podľa  § 18 Zákona o kybernetickej bezpečnosti a nie je zapísaná v registri prevádzkovateľov 
základných služieb, musí plniť povinnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti? 
4) Aké sankcie môžu byť právnickej osobe uložené v prípade, ak právnická osoba nenahlási, že 
prevádzkuje základnú službu a nejde o prípad podľa § 17 ods. 1 Zákona o kybernetickej 
bezpečnosti? 
5) V Zákone o kybernetickej bezpečnosti je v § 3 písm. k) definovaná základná služba. Podľa § 
1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné  
kritéria prevádzkovanej služby(kritéria základnej služby) (ďalej len Vyhláška č. 164/2018 Z. z.), sa 
predmetnou vyhláškou určujú identifikačné kritéria základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého 
bodu Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ani vo Vyhláške č. 164/2018 Z. z. sa nevyskytuje 
definícia „prevádzkovanej služby.“ Aký je rozdiel medzi prevádzkovanou službou a základnou 
službou? 



6) Ak právnická osoba prevádzkuje službu alebo činnosť, ktorá spĺňa aspoň jedno dopadové 
kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové kritérium uvedené v prílohe č. 1 k Vyhláške č. 
164/2018 Z. z. , znamená to, že prevádzkuje základnú službu, alebo musí zároveň 
prevádzkovať/využívať/spravovať/mať prístup k informačnému systému zaradenému do 
zoznamu informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry, príp. Prevádzkovať iný 
systém, ktorý je priamo k takémuto systému pripojený? Čo sa rozumie týmto pripojením? 
7) Ak právnická osoba spĺňa len niektoré zo špecifických sektorových kritérií podľa prílohy č. 1 
Vyhlášky 164/2018, je povinná dodržiavať povinnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti, 
najmä podľa § 20 Zákona o kybernetickej bezpečnosti? 
8) Na základe akých objektívnych skutočností má právnická osoba vyhodnocovať či napĺňa 
dopadové kritéria? 
9) Ak právnická osoba nie je zaradená do registra prevádzkovateľov základných služieb, resp. 
nie je prevádzkovateľom základnej služby, je povinná dodržiavať povinnosti podľa Zákona 
o kybernetickej bezpečnosti, najmä podľa § 20 Zákona o kybernetickej bezpečnosti?  

 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) tento zákon upravuje postavenie 
a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

 
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky na 

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 
 
Podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. základnou službou služba, ktorá je zaradená 

v zozname základných služieb a 
1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 

                 podsektore podľa prílohy č. 1, 
2. je informačným systémom verejnej správy, alebo, 
3. je prvkom kritickej infraštruktúry. 

 
Podľa § 3 písm. l ) zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľom základnej služby je orgán 

verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k). 
 
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. jednotný informačný systém kybernetickej 

bezpečnosti je informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je úrad a ktorý slúži na 
efektívne riadenie, koordináciu, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a jednotiek CSIRT. Jednotný informačný systém kybernetickej 
bezpečnosti je určený aj na spracovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií o stave 
kybernetickej bezpečnosti a slúži pri krízovom plánovaní v čase mieru, riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ako aj na potrebné činnosti v čase vojny 
a vojnového stavu.  

 
Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. verejná časť jednotného informačného systému 

kybernetickej bezpečnosti okrem iného obsahuje zoznam základných služieb a register 
prevádzkovateľov základných služieb.  

 
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 č. 69/2018 Z. z. úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) 

prvého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov 
základných služieb 



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 § 17 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad v spolupráci s príslušným ústredným orgánom 
zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) druhého bodu do zoznamu základných služieb a jej 
prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

 
Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) 

tretieho bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov 
základných služieb zo zákona. 

 
Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. zaradenie služby do zoznamu základných služieb 

a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb oznámi úrad 
prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom jednotného informačného systému 
kybernetickej bezpečnosti. 

 
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. identifikačné kritériá prevádzkovanej služby sú 

dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá.  
 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. dopadové kritériá sú určené všeobecne záväzným 
právnym predpisom, ktorý vydá úrad, a zohľadňujú najmä  

a) počet používateľov využívajúcich základnú službu, 
b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby, 
c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu a 

                 trvania na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť 
                 štátu,  

d) trhový podiel prevádzkovateľa služby, 
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný incident 

                 mohol postihnúť,  
f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity poskytovania 

                 služby.  
 

Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá 
určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

 
Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 § 34 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 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. 

 
Organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry, postup 

pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry a povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku kritickej 
infraštruktúry a zodpovednosť za porušenie týchto povinností ustanovuje zákon č. 45/2011 Z. z. 
o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 45/2011 Z. z.“).  

 



Podľa § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. prvkom kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok“) 
najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej 
infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových 
kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, 
a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, 
ako aj životného prostredia. 

 
Podľa § 4 písm. d) zákona č. 45/2011 Z. z. vláda na úseku kritickej infraštruktúry rozhoduje 

o určení prvku a jeho zaradení do sektora, ako aj o vyradení prvku zo sektora. 
 
Podľa § 5 písm. f) zákona č. 45/2011 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na úseku 

kritickej infraštruktúry oznamuje príslušnému ústrednému orgánu rozhodnutie o určení prvku 
a zaradení prvku do sektora, ako aj rozhodnutie o vyradení prvku zo sektora. 

 
Podľa § 6 písm. c) zákona č. 45/2011 Z. z. ústredný orgán na úseku kritickej infraštruktúry 

v sektore vo svojej pôsobnosti oznamuje prevádzkovateľovi rozhodnutie o určení prvku a zaradení 
prvku do sektora, ako aj rozhodnutie o vyradení prvku zo sektora.  

 
Podľa prílohy č. 3 zákona č. 45/2011 Z. z. sektor Doprava s podsektorom Železničná doprava 

je v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako ústredného orgánu. 
 
Identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona 

č. 69/2018  Z. z. určuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. ktorou sa 
určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) (ďalej len „vyhláška  
č. 164/2018 Z. z.“).  

 
Podľa § 2 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritériá 

základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové 
kritérium, ak je uvedené v prílohe č. 1.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

(1) Na úseku kritickej infraštruktúry, o určení prvku, jeho zaradení do sektora a vyradení zo 
sektora, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
oznamuje príslušnému ústrednému orgánu (napríklad Ministerstvu dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky) rozhodnutie o určení prvku a jeho zaradení do sektora, ako aj rozhodnutie 
o vyradení zo sektora. Ústredný orgán potom vo svojej pôsobnosti oznamuje toto rozhodnutie 
samotnému prevádzkovateľovi.  

Zodpovedanie otázky, či subjekt prevádzkuje/spravuje/využíva/má prístup k niektorému 
z informačných systémov zaradených v zozname prvkov kritickej infraštruktúry, alebo či 
prevádzkuje/spravuje/využíva/má prístup k informačným systémom, ktoré sú k takémuto 
systému (ktorý je prvkom kritickej infraštruktúry) priamo pripojené, je v pôsobnosti samotného 
príslušného subjektu. V prípade, ak subjekt prevádzkuje/spravuje/využíva/má prístup 
k niektorému z informačných systémov zaradených v zozname prvkov kritickej infraštruktúry, je 
o tejto skutočnosti vyrozumený zo strany ústredného orgánu, v pôsobnosti ktorého sa nachádza. 
Takýto prevádzkovateľ základnej služby je zaradený do registra prevádzkovateľov základných 
služieb priamo zo zákona č. 69/2018 Z. z., o čom je úradom informovaný.  

  
(2) Pod „prekročením identifikačných kritérií prevádzkovanej služby“ je potrebné rozumieť 

splnenie aspoň jedného špecifického sektorového kritéria (ak je dané) a dopadového kritéria, 
ktoré vyjadrujú, aký dopad by mohol mať kybernetický bezpečnostný incident v informačnom 
systéme alebo sieti, na ktorých fungovaní je závislé poskytovanie služby. Až po splnení týchto 
identifikačných kritérií sa „poskytovaná služba“ stáva svojím zaradením do zoznamu základných 
služieb úradom „základnou službou“. (5) „Prevádzkovaná služba“ je teda každá služba, ktorú 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-k.bod-1
http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/164/20180615.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_164_2018_z_z.oznacenie


prevádzkovateľ prevádzkuje. (8) K  otázke ohľadom objektívnych skutočností, ktoré má právnická 
osoba vyhodnocovať pri zistení, či napĺňa dopadové kritérium zastávame názor, že uvedené je 
potrebné vyhodnocovať spôsobom, aký je potenciálny dopad, ktorý by mohol spôsobiť 
kybernetický bezpečnostný incident v informačnom systéme alebo sieti, na ktorých fungovaní je 
závislé poskytovanie služby a či takto môže byť splnené niektoré dopadové kritérium ustanovené 
v prílohe č. 1 vyhlášky č.  164/2018 Z. z. 

 
(3) K otázke prevádzkovania základnej služby bez prekročenia identifikačných kritérií podľa 

§ 18 zákona č. 69/2018 Z. z. a bez zaradenia prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov 
základných služieb uvádzame, že takýto prípad nie je v zmysle platnej legislatívy možný.  
Prevádzkovateľom základnej služby je buď  orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje 
aspoň jednu základnú službu. Prevádzkovaná služba získa status základnej služby a jej 
prevádzkovateľ postavenie prevádzkovateľa základnej služby až vtedy, keď ich úrad po splnení 
zákonných predpokladov zaradí do zoznamu základných služieb a registra prevádzkovateľov 
základných služieb. Subjekt, ktorý nie je zapísaný v registri prevádzkovateľov základných služieb, 
nemá postavenie prevádzkovateľa základnej služby. 

Zaradenie služby do zoznamu základných služieb (platí pre každú kategóriu základnej 
služby) a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb vždy oznámi úrad 
prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti. 

 
(4) K otázke sankcií uvádzame, že za nesplnenie povinnosti podľa § 17 ods. 1 zákona 

č. 69/2018  Z. z.(základná služba podľa § 3 písm. k) bod 1) úrad prevádzkovateľovi uloží pokutu od 
300 eur až do výšky 1% celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, najviac však 
300 000 eur. Základnú službu podľa § 3 písm. k) bod 2 a 3 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad zaraďuje 
do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb po splnení zákonných predpokladov bez oznamovacej povinnosti dotknutého subjektu.  

 
(6) (7) (9) K otázke, či v prípade, ak právnická osoba spĺňa len niektoré zo špecifických 

sektorových kritérií podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z. z., je povinná dodržiavať povinnosti 
podľa zákona č. 69/2018 Z. z., najmä podľa § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. uvádzame, že na to, aby 
prevádzkovaná služba spĺňala identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) bod 1 
zákona č. 69/2018  Z.   z. je potrebné, aby spĺňala aspoň jedno dopadové kritérium a zároveň aj 
aspoň jedno špecifické sektorové kritérium, ak je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z.  z. 
Tým, že prevádzkovaná služba, ako uvádzate, spĺňa iba niektoré zo špecifických kritérií a nespĺňa 
ani jedno z dopadových kritérií, nedošlo u nej k prekročeniu identifikačných kritérií základnej 
služby. Prevádzkovateľ v takomto prípade oznamuje úradu informáciu, že konkrétne špecifické 
sektorové kritérium v rámci svojej poskytovanej služby prekročil. Prevádzkovateľ takejto služby 
nemá povinnosť vyplývajúcu z § 20 zákona č. 69/2018 Z. z.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


