
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

 
„V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, by som Vás týmto chcela zdvorilo 

požiadať o nasledujúce informácie:  
 
V prílohe k oznámeniu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej služby je 
potrebné vyplniť nasledovné body:   

1. Názov služby, ktorej sa prekročenie identifikačných kritérií týka, vrátane identifikácie 
informačného systému a prevádzkových parametrov služby  
2. Informácia o možnom alebo existujúcom cezhraničnom presahu služby   
3. Percentuálny podiel služby na trhu   
4. Geografické rozšírenie služby   
5. Informácia o alternatívnych možnostiach zachovania kontinuity služby v prípade kybernetického 
bezpečnostného incidentu   

V zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti § 18 ide o dopadové kritéria. 

Chcela by som poprosiť o vysvetlenie, čo konkrétne treba pri vyššie uvedených bodoch - 
dopadových kritériách uviesť, prípadne kde tieto informácie v oblasti priemyslu viem nájsť. T.j. kde 
napr. zistím aký percentuálny podiel služby na trhu tvorí daná služba? Ak máte prosím nejaký 
vzorový vyplnený dokument poprosím o zaslanie, aby som vedela ako mám postupovať.“   

 
II. METODICKÉ USMERNENIE 

K bodu 1 (názov služby vrátane identifikácií informačného systému a prevádzkových 
parametrov služby)  je potrebné uviesť nasledovné: 

 
Názov služby – uveďte prosím názov služby a stručný popis tejto služby, ktorá je závislá od 

siete a informačného systému a je podstatná pre fungovanie organizácie, bez uvedenej služby 
organizácia nedokáže poskytovať služby, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti, na ktoré je 
určená.   

Identifikácia informačného systému – uveďte prosím, ako je služba poskytovaná, napríklad 
aplikačný systém, databázový systém, prezentačný systém, mobilné zariadenie, firewall, DNS 
server,  ICS/SCADA systém, mailový server, router/switch, webový server a iné. 

Prevádzkové parametre služby – uveďte prosím 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 na zdravie obyvateľstva a pod.). 

K bodu 2 (informácia o možnom alebo existujúcom cezhraničnom presahu služby) je 
potrebné uviesť, či poskytovaná základná služba svojim rozsahom prekračuje hranice Slovenskej 
republiky a to z dôvodu určenia prípadného cezhraničného vplyvu incidentu.   

K bodu 3 (percentuálny podiel služby na trhu) uvádzame, že treba vychádzať z trhového 
podielu daného subjektu.  

K bodu 4 (geografické rozšírenie služby) treba vychádzať z oblasti, ktorú by incident mohol 
postihnúť. 



K bodu 5 (informácia o alternatívnych možnostiach zachovania kontinuity služby v prípade 
kybernetického bezpečnostného incidentu) treba uviesť alternatívne možnosti zabezpečenia 
dostupnosti základnej služby a to z dôvodu zistenia významu subjektu z hľadiska zachovania 
dostatočnej úrovne služby, berúc do úvahy dostupnosť alternatívnych spôsobov poskytovania 
danej služby. 

 
III. POUČENIE 

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

 
 

 


