
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obdržali sme od Vás Oznámenie o zaradení  prevádzkovateľa základnej služby, ktorého 
súčasť je aj príloha. Potrebovali by sme bližšie vysvetliť čo vypísať do bodov 1-5.  

Bod 1 
Nevieme čoho sa týka prekročenie identifikačných kritérií. Podľa nás či je to celkový počet 

zásobovaných obyvateľov v našom regióne, alebo počet odberných miest zásobovaných pitnou 
vodou zaevidovaných v informačnom systéme. Tiež nevieme či ako programové vybavenie uviesť 
informačný systém v ktorom sú evidované odberné miesta, alebo technologický systém ovládania 
vodných zdrojov a vodojemov. 

Bod 3 podiel služby na trhu 
Pitnú vodu dodávame len my, okrem toho sú samostatné obecné vodovody nie pod našou 

správou, predaj balenej vody v predajniach ...  Ako určiť podiel na trhu?.“ 
 
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 § 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 § 17 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. oznámenie podľa ods. 1 musí obsahovať 
a) názov a sídlo, 



 

 

b) kontaktné údaje 
c) zoznam služieb, ktorých sa prekročenie identifikačných kritérií týka, 
d) informáciu o možnom alebo existujúcom cezhraničnom presahu služby, 
e) percentuálny podiel služby na trhu, 
f) geografické rozšírenie služby, 
g) informáciu o alternatívnych možnostiach zachovania kontinuity služby v prípade 

kybernetického bezpečnostného incidentu. 
 
Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá 

určené všeobecne záväzným právnym predpisom - vyhláškou Národného bezpečnostného úradu 
č. 164/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby (kritéria základnej 
služby) (ďalej iba ako „vyhláška č. 164/2018 Z. z.“). 

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 , kedy 
prekročenie zistil v rozsahu podľa § 17 ods. 5 aj v prípade, ak neprekročí dopadové kritéria.  

 Podľa § 2 vyhlášky č. 164/2018 Z. z. prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritéria 
základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritériu a jedno špecifické sektorové kritérium, 
ak je uvedené v prílohe č. 1. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

K bodu 1 Vašej otázky uvádzame, že prekročenie identifikačných kritérií je potrebné skúmať 
v nadväznosti na vyhlášku č. 164/2018 Z. z., podľa ktorej prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné 
kritériá základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a jedno špecifické sektorové 
kritérium, ak je uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.  

Špecifické sektorové kritériá pri prevádzkovateľovi služby „Dodávateľ a distribútor pitnej 
vody“ sú ustanovené ako: 

a) Výroba, dodávka alebo distribúcia pitnej vody. 
b) Čistička odpadových vôd. 
c) Úpravňa vody. 
d) Prevádzka vodovodu alebo kanalizácie. 

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.  

Dopadové kritériá sú v uvedenom prípade ustanovené tak, že dopad kybernetického 
bezpečnostného incidentu v informačnom systéme alebo sieti, na ktorých fungovaní je závislé 
poskytovanie služby, môže spôsobiť: 

1. Ohrozenie dostupnosti, pravosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných 
alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných 
prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov, ktoré postihuje viac ako 25 000 
osôb. 

2. Obmedzenie či narušenie prevádzky inej základnej služby alebo prvku kritickej 
infraštruktúry. 

3. Hospodársku stratu vyššiu ako 0,1 % HDP. 
4. Hospodársku stratu alebo hmotnú škodu najmenej jednému užívateľovi viac ako 250 000 

eur. 



 

 

5. Viac ako 100 zranených osôb vyžadujúcich lekárske ošetrenie alebo stratu jedného života. 
6. Narušenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, mimoriadnu udalosť alebo tieseň, 

ktorá môže vyžadovať vykonanie záchranných prác, alebo výkon činností a opatrení 
súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. 

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.  

 
K ďalšiemu bodu Vašej otázky uvádzame, že pri vypĺňaní bodu 3 (Percentuálny podiel služby 

na trhu) Prílohy k oznámeniu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. je potrebné vychádzať z  
prílohy č. 1 uvedeného zákona, ktorá v sektore „Voda a atmosféra“, podsektore „Zabezpečovanie 
pitnej vody“ prevádzkovateľa služby definuje ako dodávateľa a distribútora pitnej vody, vody na 
varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či je dodaná 
z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách; s výnimkou distribútora, u ktorého je 
distribúcia vody len časťou jeho celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, 
ktorá sa nepovažuje za základnú službu. 

Percentuálny podiel služby na trhu Vám na základe uvedeného odporúčame stanoviť aj 
s ohľadom na obecné vodovody, ktoré spĺňajú kritériá prevádzkovanej služby. Predaj balenej vody 
v predajniach nie je potrebné zohľadňovať vzhľadom na to, že je len časťou celkovej činnosti v 
oblasti distribúcie iných komodít a tovaru. 

 
IV. POUČENIE 

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

 
 

 

 


