
 

 

 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V nadväznosti na náš rozhovor preposielam otázky k vyhláške č. 164/2018 Z. z. aj touto 
cestou: 

 Prvá tabuľka na liste má názov Prevádzkovateľ zariadenia na ťažbu, rafinovanie 
a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu. Jedná sa o ropu, alebo všetky ropné 
produkty? 

 Písm. b) obsahuje text Zásobník alebo komplex zásobníkov s kapacitou najmenej 
20 000m3.  Týka sa táto kolónka iba ropy? 

 Písm. d) obsahuje text Produkty s kapacitou prepravy produktov viac ako 2 000 000 t 
ročne.  Má ísť o produktovody? 

 Písm. e) obsahuje termín Prenosové zariadenie na ropu. Čo sa ním myslí? 

 Písm. f) obsahuje text Technický dispečing využívaný na prevádzkovanie rafinérie, 
skladu, prenosového zariadenia na ropu alebo k ťažbe, spracovaniu, alebo úprave 
ropy.  Čo je to technický dispečing v chápaní zákonodarcu? Týka sa iba ropy?“  

 
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 § 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 § 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.“).  

 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-k.bod-1


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 

Prevádzkovateľom služieb je na účely vyhlášky č. 164/2018 Z. z. podľa prílohy č. 1 v sektore 
„Energetika“, podsektore „Ropa a ropné produkty“  potrebné rozumieť, aj vzhľadom na samotné 
pomenovanie konkrétnej oblasti služieb (ropa a ropné produkty) prevádzkovateľa zariadenia na 
ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, ako aj ropných produktov a ich skladovanie a prepravu.  

 
Špecifické sektorové kritérium  uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. v sektore 

„Energetika“, podsektore „Ropa a ropné produkty“ pod písm. b) - „Zásobník alebo komplex 
zásobníkov s kapacitou najmenej 20 000 m3“ zahŕňa zásobník alebo komplex zásobníkov 
s kapacitou najmenej 20 000 m3 ropy alebo ropných produktov.  

 
Pod špecifickým sektorovým kritériom  uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. 

v sektore „Energetika“, podsektore „Ropa a ropné produkty“ pod písm. d) - „Produkty s kapacitou 
prepravy produktov viac ako 2 000 000 t ročne“  je potrebné rozumieť akékoľvek zariadenie na 
prepravu ropných produktov v objeme viac ako 2 000 000 t ročne.  

 
Pod špecifickým sektorovým kritériom  uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. 

v sektore „Energetika“, podsektore „Ropa a ropné produkty“ pod písm. e) - „Prenosové zariadenie 
na ropu“ je potrebné rozumieť akékoľvek zariadenie na prenos ropy okrem ropovodu. Príloha  
č. 1 vyhlášky č. 164/2018 ustanovuje totiž samostatné identifikačné kritériá pre prevádzkovateľa 
ropovodu.  

 
Pod špecifickým sektorovým kritériom uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. 

v sektore „Energetika“, podsektore „Ropa a ropné produkty“ pod písm. f) - „Technický dispečing 
využívaný na prevádzkovanie rafinérie, skladu, prenosového zariadenia na ropu alebo k ťažbe, 
spracovaniu, alebo úprave ropy“ sa technickým dispečingom rozumie napríklad riadiaci systém 
využívaný na riadenie, zber, spracovanie a archiváciu údajov a optimalizačné a simulačné 
systémy, ktoré sa využívajú na podporu dispečerského riadenia. 

 
IV. POUČENIE 

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