
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„ Podľa § 17 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaradený 
do registra prevádzkovateľov základnej služby.  

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. je prevádzkovateľ základnej služby povinný pri 
uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby 
platnosti zmluvy.  

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. úrad informoval svojich zmluvných dodávateľov 
činností súvisiacich s prevádzkou informačných systémov a poskytovateľov elektronických 
komunikačných služieb o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb, a zároveň 
týchto dodávateľov upozornil na povinnosť uzatvoriť zmluvu s náležitosťami podľa tohto zákona. 

V uvedenej súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o usmernenie, akým spôsobom (formou) 
upraviť už v minulosti uzatvorené zmluvy s dodávateľmi, ktoré sú stále platné, tak aby tieto 
zodpovedali ustanoveniam zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.“ 

 
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 § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný 

pri uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“) 
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy. 

 
Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný dňom 

zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb o tejto skutočnosti informovať 
podnik na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí podľa osobitného 
predpisu, ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej služby pripojená. Na základe 
informovania podľa predchádzajúcej vety uzatvára prevádzkovateľ základnej služby s podnikom 
zmluvu podľa odseku 2. 

 
Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3  
písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých  zabezpečuje základnú 
službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné systémy a siete, ktorých výpadok alebo 
poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby 
ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z. z.“) . 

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. na riadenie dodávateľských služieb, akvizície, 

vývoja a údržby informačných systémov sa pri uzatvorení zmluvy s treťou stranou podľa § 19 



ods. 2 zákona analyzujú riziká dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných 
systémov spôsobom podľa § 6. 

 
Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zmluva s treťou stranou obsahuje najmenej: 
a) obdobie trvania zmluvy, 
b) ustanovenie záväzku tretej strany dodržiavať bezpečnostné politiky prevádzkovateľa 

základnej služby a vyjadrenie súhlasu s nimi, 
c) ustanovenie o povinnosti chrániť všetky informácie poskytnuté prevádzkovateľom 

základnej služby tretej strane, 
d) ustanovenie o povinnosti dodržiavať a prijímať bezpečnostné opatrenia treťou 

stranou, 
e) konkrétnu špecifikáciu a rozsah bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma tretia strana 

a vyjadrenie súhlasu s nimi, 
f) konkrétny rozsah činnosti tretej strany, 
g) zoznam pracovných rolí tretej strany, ktoré majú mať prístup k informáciám a údajom 

prevádzkovateľa základnej služby, s povinnosťou oznámiť prevádzkovateľovi základnej 
služby každú zmenu v personálnom obsadení; osoba zúčastnená na predmete plnenia 
podpisuje vyjadrenie o zachovávaní mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1zákona, 

h) ustanovenie o rozsahu, spôsobu a možnosti vykonávania kontrolných činností a auditu 
prevádzkovateľom základnej služby v tretej strane, 

i) vymedzenie podmienok a možnosti zapojenia ďalšieho dodávateľa úplne alebo 
čiastočne zabezpečujúceho plnenie pre prevádzkovateľa základnej služby namiesto 
dodávateľa, 

j) ustanovenia o povinnosti informovať prevádzkovateľa základnej služby 
o kybernetickom bezpečnostnom incidente a o všetkých skutočnostiach majúcich 
vplyv na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti, 

k) ustanovenia o spôsobe a forme hlásenia ďalších informácií požadovaných 
prevádzkovateľom základnej služby na plnenie jeho povinností vyplývajúcich zo zákona 
a ich vymedzenie, 

l) ustanovenie o spôsobe a forme hlásenia všetkých informácií majúcich vplyv na zmluvu, 
m) ustanovenie o sankčných mechanizmoch pri porušení zmluvy, 
n) ustanovenia o podmienkach a spôsobe ukončenia zmluvy, 
o) záväzok tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu vrátiť, previesť alebo aj zničiť 

všetky informácie, ku ktorým má tretia strana počas trvania zmluvného vzťahu prístup 
prevádzkovateľovi základnej služby, 

p) záväzok tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu udeliť, poskytnúť, previesť alebo 
postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie 
kontinuity prevádzkovanej  základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby; 
tento záväzok tretej strany ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu 
po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov 
po ukončení zmluvného vzťahu. 
 

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zmluva s treťou stranou obsahuje bezpečnostné 
opatrenia najmenej pre oblasť podľa § 20 ods. 3 písm. e), f), h), j) a k) zákona č. 69/2018 Z. z. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na výkon 

činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov (riadenie 
dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov) pre prevádzkovateľa 
základnej služby. Takáto zmluva musí obsahovať najmä náležitosti podľa § 8 ods. 2 a 3 vyhlášky 
č. 362/2018 Z. z. (uvedené v časti II. Aplikované právne predpisy).  



 
Čo sa týka formy samotnej zmluvy, zákon ponecháva na rozhodnutí zmluvných strán, či si 

takýto zmluvný záväzok upravia formou novej zmluvy, dodatku, doplnenia, alebo inak. Dôležité 
je, aby takýto zmluvný záväzok obsahoval základné náležitosti podľa § 8 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 
362/2018 Z. z. a bol zosúladený s ustanoveniami zákona č. 69/2018 Z. z. do dvoch rokov od 
nadobudnutia jeho účinnosti  t. j. do 01.04.2020. 

 
IV. POUČENIE 
 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


