
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je spoločnosť XY povinná a na základe akých kritérií 
a k akému dátumu registrovať sa do registra prevádzkovateľov a kde je možné získať zoznam 
základných služieb na základe dopadových a špecifických sektorových kritérií? Vopred ďakujem za 
odpoveď .“ 

 
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“). 

Podľa § 3 písm. k) zákona je 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 je prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej moci alebo 
osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k). 

  Podľa § 17 ods. 1 zákona 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, od kedy prekročenie zistil. 

Podľa § 17 ods. 2 zákona 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 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 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 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 identifikačné kritériá prevádzkovanej služby sú dopadové kritériá a 
špecifické sektorové kritériá.  



Podľa § 18 ods. 2 zákona 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 špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

Podľa § 18 ods. 4 zákona ak prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo 
k prekročeniu špecifických sektorových kritérií, oznámi to úradu do 30 dní odo dňa, keď 
prekročenie zistil v rozsahu podľa § 17 ods. 5 aj v prípade, ak neprekročí dopadové kritériá. 

Identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona 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 

K základnej službe, ktorá závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň 
v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1 k zákonu uvádzame, že až po splnení 
identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria 
prevádzkovanej služby (základnej služby)  sa „poskytovaná služba“ stáva svojím zaradením do 
zoznamu základných služieb úradom „základnou službou“.   

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.   

Pod „prekročením špecifického sektorového kritéria“ je potrebné rozumieť splnenie 
sektorového kritéria, ak je v tabuľke uvedené.  

Prevádzkovateľ služby v prípade, ak spĺňa niektoré špecifické sektorové kritérium, musí 
následne vyhodnocovať dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v informačnom 
systéme alebo sieti, na fungovaní ktorých je závislé poskytovanie konkrétnej služby. V prípade, ak 
takýto kybernetický bezpečnostný incident je spôsobilý „naplniť“ aspoň jedno z kritérií uvedených 
aj v rámci dopadových kritérií, spĺňa poskytovaná služba legálne vymedzenie základnej služby. 

Následne po zistení prevádzkovateľom služby, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií 
prevádzkovanej služby podľa § 18, je prevádzkovateľ služby povinný túto skutočnosť oznámiť 
úradu do 30 dní, od kedy prekročenie zistil, a to prostredníctvom vyplneného formulára 
s prílohou.  

 
IV. POUČENIE 

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
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-PZS.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/formulare/oznamenie-PZS-priloha.pdf


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

 

 

 


