
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„..... Dovoľujem si Vás požiadať o bližšie vysvetlenie vyplnenia formulára „prevádzkovateľ 
základnej služby“ zaslané Vašim úradom (NBÚ) a o upresnenie lehota prijatia bezpečnostných 
opatrení podľa zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti. 

Otázka č. 1. (formulár) Bod 3. :  

a) V „názve služby“ máme uviesť všetky služby, ktoré sme uviedli v prvom zozname 
(jednotlivé konkrétne koncové služby) zaslané na ÚPPVII alebo máme počkať na zaradenie 
druhého prehodnoteného zoznamu základných služieb, kde sme na základe informácií  
zo stretnutia na ÚPPVII, namiesto konkrétnych koncových služieb sme zaslali informačné 
systémy, ktoré zabezpečujú tieto koncové služby poskytované Úradom pre verejné obstarávanie 
(ÚVO)? Nenastane duplicita v zozname základných služieb ÚVO. 

b) V „identifikácii informačného systému“ sa má uvádzať, konkrétny informačný systém, 
pod ktorým sa poskytuje koncová základná služba? 

c) V „prevádzkových parametroch služby“ aké konkrétne parametre sa majú uvádzať? 

Otázka č. 2. (bezpečnostné opatrenia): 

Podľa ktorého paragrafu zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti máme 
postupovať pri určení lehoty, že dokedy je povinný  ÚVO prijať bezpečnostné opatrenia podľa  
§ 20, keď sme zasielali zoznam základných služieb pred termínom 9. november 2018  
(§ 34. ods. 6), ale Úrad (NBÚ) zaradil ÚVO do registra prevádzkovateľa základných služieb až 
od 1.3.2019 (nevieme z akého dôvodu)? 

a) Podľa § 19 ods. 1. - Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby? alebo 
b) Podľa § 34 ods. 6. - Prechodné a záverečné ustanovenia?“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov (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 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 § 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 § 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. 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 informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti. 
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Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný  
do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov základných 
služieb prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu 
bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté.  

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely tohto 
zákona sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, 
ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí 
a informačných systémov. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný 
preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto 
zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia 
prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb.  

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný 
preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto 
zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu stanovenom podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad, a to v závislosti od klasifikácie informácií  
a kategorizácie sietí a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv  
na realizované bezpečnostné opatrenia a v určenom časovom intervale.  

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán 
posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný  
na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad do 9. novembra 2018 zaradí službu  
do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb, ak ešte nie sú zaradení; na digitálnu službu a jej poskytovateľa sa to vzťahuje rovnako. 

Podľa § 34 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby zaradený  
do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa odseku 5 je povinný do dvoch rokov  
odo dňa účinnosti tohto zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 20. 

 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.“).  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súvislosti s Vašou žiadosťou o vysvetlenie vyplnenia bodu 3 formulára „Prevádzkovateľ 
základnej služby, ktorý prevádzkuje službu podľa § 3 písm. k) bod 2 zákona  
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 
uvádzame, že pojem „koncová základná služba“ zákon č. 69/2018 Z. z nepozná. V § 3 písm. k) 
zákon č. 69/2018 Z. z. definuje tri druhy základných služieb. Vami prevádzkovaná služba je 
základnou službou podľa § 3 písm. k) druhý bod zákona  č. 69/2018 Z. z.  

Vychádzajúc z definície danej základnej služby podľa ktorej je základnou službou služba, 
ktorá je zaradená v zozname základných služieb a je informačným systémom verejnej správy 
Vám uvádzame, aby ste ako názov služby uviedli službu, ktorá je informačným systémom 
verejnej správy a bez ktorej Vaša organizácia nedokáže poskytovať služby, resp. vykonávať 
a zabezpečovať činnosti, na ktoré je určená.  
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Pri identifikácii informačného systému uveďte informačný systém verejnej správy, 
prostredníctvom ktorého je základná služba poskytovaná, ako napríklad aplikačný systém, 
databázový systém, prezentačný systém, mobilné zariadenie, firewall, DNS server, ICS/SCADA 
systém, mailový server, router/switch, webový server a iné.  

Pri prevádzkových parametroch služby uveďte typické, bežné prevádzkové parametre 
služby (na základe internej klasifikácie). Neuvádzajú sa verzie alebo špecifické detaily. Ide 
napríklad o určenie času, kedy sa služba poskytuje (napríklad 24h/7, s akceptovanou dobou 
výpadku 2 hodiny jednorazovo a maximálne 4 hodiny ročne, prekročenie doby výpadku o viac 
ako 12 hodín už má závažné dopady a podobne.   

Zaradenie základnej služby, ktorá je informačným systémom verejnej správy do zoznamu 
základných služieb a Vás ako jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb vykonáva úrad v spolupráci s príslušným ústredným orgánom (Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu). Úrad vykonal Vaše zaradenie bezodkladne potom, ako mu 
bol zo strany ústredného orgánu doručený zoznam prevádzkovateľov základných služieb a nimi 
prevádzkované základné služby. 

V zmysle platnej legislatívy mate povinnosť do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia  
o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb prijať a dodržiavať všeobecné 
bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 20 zákona č. 
69/2018 Z. z. a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté. 

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných 
opatrení a to vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia 
prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb.  

Rozsah, v akom bude audit vykonávaný stanoví až všeobecne záväzný právny predpis, 
ktorý vydá úrad.  

 
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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