
I. PREDMET ŽIADOSTI

„Zaujímalo by nás, do akej miery sa na nás vôbec zákon o kybernetickej bezpečnosti vzťahuje, 
predovšetkým máme trochu problém s týmito ustanoveniami: 

 definícia základnej služby

Podľa § 3 písm. k) citovanej normy základnou službou je služba, ktorá je zaradená v zozname 
základných služieb a 

o 1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo
podsektore podľa prílohy č. 1,

o 2. je informačným systémom verejnej správy alebo
o 3. je prvkom kritickej infraštruktúry

Podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z.z. by pre XXX mohla byť relevantná časť 10 / informačné 
systémy verejnej správy: 

Podľa údajov na stránke Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „Úrad“) 
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-
sluzby.htm  základnou službou je: 

Informačný systém zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo 
pripojené 

http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm


Uznesenie vlády SR č. 751/2011 nie je prístupné, po kliknutí na celý text dokument sa zobrazí 
len to, že  uznesenie bolo prijaté, samotná textácia materiálu nie je k dispozícií  a to ani po kliknutí 
na pole „kompletný materiál“ - 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20452  

Ďalej je pre nás priestor na diskusiu vo vzťahu k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu 
č. 164/2018 Z.z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej 
služby). Tá určuje identifikačné kritéria podľa § 3 písm. k) bodu 1    

Podľa § 2 Vyhlášky, prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritériá základnej služby, ak 
spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové kritérium,   

Špecifické sektorové kritérium mi príde definované tak, že sa nemusí nutne vzťahovať na 
činnosti XXX, pri výkone orgánu verejnej moci – mám za to, že nejde pri činnostiach OVM vo XXX 
o podstatnú službu v podsektore informačných systémoch verejnej správy vo vzťahu k fungovaniu
príslušného ústredného orgánu podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.  XXX ako orgán verejnej
moci vykonáva výlučne činnosť pri ........ 

Ak by sme vychádzali z tejto úvahy, tak by sme nespĺňali základný predpoklad (zoznam 
základných služieb), a teda § 3 písm. k) by sa na nás neuplatnil. Zaujímavé ale je, že vyhláška 
uplatňuje len postup v prípade ak ide o subjekt podľa § 3 písm. k) bodu 1). XXX je však aj subjektom 
podľa bodu 2 predmetného ustanovenia   

Sporné zostáva aj vnímanie ustanovenia § 2 písm. e) zákona o kybernetickej bezpečnosti, 
podľa ktorého, sa zákon nevzťahuje na „požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných 
systémov v sektore podľa osobitného predpisu (zákon o informačných systémoch VS)  ak ich 
cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa tohto 
zákona,“ Kto však porovná „vyššiu mieru bezpečnosti“, resp. na základe akých kritérií z právnej 
normy nie je zrejmé. 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20452


Podľa § 19 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti 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.  Tu nastáva otázka, čo všetko by malo byť 
predmetom takejto zmluvy.“  

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 § 9 ods. 1 písm. f) zákona o kybernetickej bezpečnosti ústredný orgán v rozsahu 
svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie 
kybernetickej bezpečnosti  tým, že identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej 
služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely zaradenia do zoznamu základných služieb  
a registra 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. 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. 

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. 

Organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry, postup 
pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry a povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku kritickej 

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


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 Slovenskej republiky na úseku kritickej 
infraštruktúry rozhoduje o určení prvku a jeho zaradení do sektora, ako aj o vyradení prvku zo 
sektora. 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 45/2011 Z. z. písomnosť alebo iný hmotný nosič, ktorý obsahuje 
citlivú informáciu, sa označuje slovami „Kritická infraštruktúra- nezverejňovať“. 

II. 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 č. 69/2018 Z. z. (služba pod bodom 
1) 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“ (službou
pod bodom 1).

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.  

K základnej službe ako informačnému systému verejnej správy (služba pod bodom 2) 
uvádzame, že ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa 
prílohy č. 1 zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti  tým, že identifikuje základnú 
službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely 
zaradenia do zoznamu základných služieb a registra prevádzkovateľov základných služieb. 
Základná služba ako informačný systém verejnej správy sa identifikuje na základe dohody 
s ústredným orgánom. 

V súčasnej dobe prebiehajú medzi úradom a príslušným ústredným orgánom konzultácie 
týkajúce sa identifikovania základných služieb a ich prevádzkovateľov. O prípadnom zaradení 
Vami poskytovanej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra 
prevádzkovateľov základných služieb Vás budeme informovať.  

K základnej službe ako prvku kritickej infraštruktúry (služba pod bodom 3) uvádzame, že 
o určení prvku, jeho zaradení do sektora a vyradení zo sektora, rozhoduje vláda Slovenskej
republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje príslušnému ústrednému orgánu
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. Takýto prevádzkovateľ základnej služby je zaradený do registra



prevádzkovateľov základných služieb priamo zo zákona č. 69/2018 Z. z., o čom je úradom 
informovaný.  

Obsah uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 751/2011, v súčasnej dobe už nahradené 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 374/2018, obsahujúci zoznam prvkov kritickej 
infraštruktúry, je utajovanou skutočnosťou.  

K Vašej otázke týkajúcej sa „porovnávania vyššej miery bezpečnosti“ v kontexte s § 2 písm. 
e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon zavádza minimálne bezpečnostné štandardy vo vzťahu
k zabezpečeniu sietí a informačných systémov. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad
určí obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah
všeobecných bezpečnostných opatrení v zmysle § 20 ods. 1 až 5 zákona č. 69/2018 Z. z.,  bude
v najbližších dňoch predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Každý prevádzkovateľ služby sa identifikuje na každú prevádzkovanú službu (základnú 
službu) zvlášť. 

K obsahu zmluvy uzatvorenej v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. uvádzame, že 
podľa tohto zákona do právnych vzťahov pri plnení úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti 
prevádzkovateľom základnej služby vstupujú aj iné subjekty. Okrem samotného prevádzkovateľa 
základnej služby ide o  

1. dodávateľa na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných
systémov pre prevádzkovateľa základnej služby a

2. podnik na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí.

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na výkon 
činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa 
základnej služby. Takáto zmluva by mala obsahovať (podľa povahy zmluvného vzťahu 
s dodávateľom) 

- spôsoby zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení (§ 20), napríklad údržba,
oprava, servis, licencie a  podpora dodaného softvéru a jeho kompatibilita v rámci prijatých 
bezpečnostných opatrení, oznamovanie zistených  zraniteľností dodávateľom softvéru a 

- vymedzenie oznamovacích povinností (§ 19 ods. 4, § 24), najmä zaistenie spôsobilosti
riadne hlásiť a riešiť kybernetický bezpečnostný incident prevádzkovateľom základnej služby, 
napríklad opis informácií, ktoré má prevádzkovateľ základnej služby povinnosť hlásiť úradu 
a prístup k týmto informáciám. 

IV. POUČENIE

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


