
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
 „Chceli by sme sa opýtať niekoľko otázok súvisiacich s legislatívou ohľadom Kybernetickej 

bezpečnosti. Ak je to možné, môžeme Vás poprosiť o elektronickú odpoveď vo forme emailu. 
Nami položené otázky: 

 
1. Vyhláška č. 164/2018 NBÚ definuje v sektore Bankovníctvo prevádzkovateľa základnej 

služby ako “Úverová inštitúcia, ktorej predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných 
návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet.” Chceli 
by sme sa opýtať na niektoré typy inštitúcií, ktoré sú v svojom zmysle úverovými inštitúciami, či 
ich NBÚ považuje za úverové inštitúcie a teda spadajú pod legislatívu? 

- poisťovňa, ktorá poskytuje životne a investične poistenie, čo je v podstate vklad na účet 
sporiteľa; 

- leasingová spoločnosť, poskytujúca leasingový úver na kúpu tovaru; 
- dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť, ktoré spravujú 

penzijné fondy a prijímajú príspevky od sporiteľov; 
- stavebné sporiteľne, ktoré sú vedené s bankovou licenciou ako poskytovatelia špeciálnych 

účelových úverov; 
2. Nie je nám úplne zrejmé, či sú aj lekárne považované za prevádzkovateľov základných 

služieb v zmysle vyhlášky č. 164/2018, nakoľko aj oni podľa nášho názoru pristupujú napr. 
ku Informačnému systému na mimoriadne objednávanie liekov, a ktorých výpadok základnej 
služby môže spadať pod identifikáciu dopadových kritérií.“ 

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

verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k). 
 
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. 
 
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 § 122n ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 483/2001 Z. z.“) ak sa v iných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch používa pojem „úverová inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „banka“ alebo „inštitúcia 
elektronických peňazí“. Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem 
„zahraničná úverová inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „zahraničná banka“ alebo „zahraničná 
inštitúcia elektronických peňazí“. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Základnou službou podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. je tá služba, ktorá je zaradená 

v zozname základných služieb a závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň 
v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1, alebo je informačným systémom verejnej 
správy, alebo je prvkom kritickej infraštruktúry. 

 
Základnou službou podľa § 3 písm. k) bod 1 zákona č. 69/2018 Z. z. je služba, ktorá závisí 

od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore 
podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. Po splnení identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky 
č. 164/2018 Z. z. sa „poskytovaná služba“ stáva svojím zaradením do zoznamu základných 
služieb úradom „základnou službou“.  

 
V prípade, ak „poskytovaná služba“ nespĺňa kritériá základnej služby (nie je činnosťou 

v sektore podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. alebo nespĺňa identifikačné kritériá podľa 
vyhlášky č. 164/2018  Z. z., nie je informačným systémom verejnej správy, alebo nie je prvkom 
kritickej infraštruktúry alebo informačným systémom, ktorý je k nemu priamo pripojený), 
nepovažuje sa na účely zákona za základnú službu. 

 
Prevádzkovateľom základnej služby môže byť iba orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá 

prevádzkuje aspoň jednu službu podľa § 3 písm. k) zákona. Inak povedané, ak subjekt poskytuje 
službu, ktorá nie je základnou službou, takýto subjekt nie je prevádzkovateľom základnej služby.  

 
K Vašej prvej otázke uvádzame, že podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z., v sektore 

„Bankovníctvo“ sú prevádzkovateľom služieb úverové inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je 
prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie 
úverov na vlastný účet. Úverovými inštitúciami sú podľa zákona č. 483/2001 Z. z. banky alebo 
inštitúcie elektronických peňazí. Na základe uvedeného možno v kontexte Vašej otázky uviesť, 
že pod sektor „Bankovníctva“ spadajú iba tie úverové inštitúcie, ktoré sú podľa osobitných 
predpisov bankami.   

 
K Vašej druhej otázke uvádzame, že v prílohe č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. sú v sektore 

„Zdravotníctvo“ podsektore „Zdravotnícke zariadenia (vrátane nemocníc a súkromných kliník)“ 
uvedení ako prevádzkovatelia služieb „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - akákoľvek osoba 



alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na území členského 
štátu“ a „správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej 
infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo 
pripojené“. V prípade, ak lekárne nie je možné zaradiť ani do jednej z dvoch uvedených kategórií, 
nie sú tieto považované v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. za prevádzkovateľa základnej služby.  

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

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

 


