
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti s novým zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti by sme sa touto 
cestou chceli informovať  na konkrétny a jednoznačný výklad pojmu „prekročenie identifikačných 
kritérií prevádzkovanej služby“, nakoľko výklad tohto pojmu nie je upravený v zákone a ani v 
dôvodovej správe k zákonu. 

Vyššie uvedený výklad pojmu požadujeme z dôvodu jednoznačnej identifikácie vzniku 
povinnosti prevádzkovateľa služby oznámiť takéto prekročenie Národnému bezpečnostnému 
úradu v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 69/2018 Z. z. 

Pod identifikačné kritéria prevádzkovej služby spadajú dopadové kritéria a špecifické 
sektorové kritéria tak, ako to upravuje § 18 zákona č. 69/2018 Z. z.  

V tejto súvislosti by sme sa chceli informovať, či sa prekročením identifikačných kritérií myslí 
napr. to, že náš klient poskytuje služby uvedené v špecifických sektorových kritériách určitému 
počtu obyvateľov, pričom tento počet prekračuje hranicu 25.000,00 osôb, ktorý je upravený 
v rámci dopadových kritérií. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o výklad pojmu „prekročenie špecifických sektorových 
kritérií“, ktoré sú upravené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 164/2018 Z. z.  

Vyššie uvedené žiadame z dôvodu, aby sme mohli našich klientov pripraviť na to, že u nich 
môže dôjsť k vzniku povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.“ 

 
 
 
 

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 § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. základnou službou je 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 § 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 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 § 18 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. 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 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 

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. uvádzame, že až 
po splnení identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú 
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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. 

V rámci skúmania identifikačných kritérií základnej služby môže nastať situácia, kedy 
prevádzkovateľ služieb spĺňa špecifické sektorové kritérium, avšak incident spôsobený 
v informačnom systéme alebo sieti nemá, resp. nie je spôsobilý spôsobiť následok uvedený 
v niektorom z dopadových kritérií. V takomto prípade poskytovaná služba nespĺňa legálnu 
definíciu základnej služby. V uvedenej situácií však vzniká povinnosť prevádzkovateľovi takejto 
služby informovať  úrad o skutočnosti, že na špecifické sektorové kritérium sa v jeho 
podmienkach neviaže žiadne dopadové kritérium. 

 
IV. POUČENIE 

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

   
 


