
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Východisko 
Začiatkom roka 2018 bol schválený zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý 

vytvoril nové požiadavky na riadenie bezpečnosti na Slovensku a výslovne sa dotýka aj rezortu 
zdravotníctva. V súlade s ustanoveniami predmetného zákona Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), ako poskytovateľ’ základnej služby, priamo zodpovedá 
za riadenie bezpečnosti v oblasti Zdravotníctvo. Na základe z § 4 zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti (v ďalšom zákon) je ministerstvo zdravotníctva roli ústredného 
orgánu pre kybernetickú bezpečnosť. Ako ústredný orgán má viacero dôležitých povinností. 
Jednou z nich je manažment kybernetických bezpečnostných incidentov prostredníctvom 
jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (CSIRT- Computer Security 
Incident Response Team). Narušenie bezpečnosti samo o sebe prináša potenciálne straty ako 
napríklad pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, správcov a prevádzkovateľov sietí 
a informačných systémov, ktorý sú prvkom kritickej infraštruktúry, alebo sú k nej pripojený. 
Z tohto dôvodu sa kybernetická bezpečnosť zásadne vzťahuje na ochranu zdravia, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti až po ohrozenie života ľudí. Nejedná sa pritom o teoretickú hrozbu. Už 
dnes je infraštruktúra MZ SR vystavená kybernetickým útokom. S prihliadnutím na charakter 
kybernetických ohrození je preto potrebné zabezpečiť ochranu infraštruktúry MZ SR v režime 27 
x 7hod. 

 
Pôsobnosť jednotky CSIRT 
Podľa § 9, ods. (1) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti plní MZ SR úlohy 

jednotky CSIRT. Náplň jednotky CSIRT podľa § 15 zákona: 
(1)  Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT v rozsahu svojej pôsobnosti určenej podľa prílohy 

č. 1, zodpovedá za riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a vykonáva preventívne 
služby a reaktívne služby. 

(2) Preventívne služby sa zameriavajú na prevenciu kybernetických bezpečnostných 
incidentov 

a) vytváraním bezpečnostného povedomia, 
b) výcvikom, 
c) spoluprácou s ostatnými jednotkami  
d)      monitorovaním a evidenciou kybernetických bezpečnostných incidentov, 
e) pripojením na jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, 
f)    poskytovaním informácií a údajov do jednotného informačného systému kybernetickej 

bezpečnosti,  
g) prijímaním a zasielaním včasného varovania pred kybernetickými bezpečnostnými 

incidentmi prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. 
(3) Reaktívne služby sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 

a sú nimi najmä 
a) výstraha a varovanie, 
b) detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov, 
c) analýza kybernetických bezpečnostných incidentov, 
d) odozva, ohraničenie, riešenie a náprava následkov kybernetických bezpečnostných 

incidentov, 
e) asistencia pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu na mieste, 
f) reakcia na kybernetický bezpečnostný incident, 
g) podpora reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty, 
h) koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty, 
i) návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu 

kybernetických bezpečnostných incidentov. 



(4) Reaktívne služby vykonáva jednotka CSIRT za účasti prevádzkovateľa základnej služby 
alebo poskytovateľa digitálnej služby. 

 
Povinnosti MZ SR 
MZ SR, v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej 

len „zákon“), je ústredným orgánom, ktorý vo svojej pôsobnosti zabezpečuje v sektore 
Zdravotníctvo “ - podsektor „Zdravotnícke zariadenia (vrátane nemocníc a súkromných kliník) 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Pre MZ SR bude zákonné povinnosti zabezpečovať Národné centrum zdravotníckych 
informácií (ďalej ako ,,NCZľ‘) - štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom 
je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon 
č. 153/2013 Z.z. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť NCZI ustanovuje § 12 zákona 
č. 153/2013 Z.z. podľa ktorého NCZI okrem iného: 

• vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného 
zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej 
štatistiky a poskytovania knižnično- informačných služieb v oblasti lekárskych vied 
a zdravotníctva 

• je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému; 
prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné centrum 
v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami 

• vedie a spravuje národné zdravotnícke administratívne registre 
• určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických 

služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení na to určených 
• plní úlohy certifikačnej autority pre používanie elektronického podpisu v zdravotníctve 
• poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému 
• poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, 

národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie 
a štatistických výkazov v zdravotníctve 

• metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne 
v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným systémom 

• plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva. 
Na základe vyššie uvedených kompetencií NCZI prevádzkuje elektronické služby 

zdravotníctva a prevádzkuje národný zdravotnícky informačný systém. 
 
S prihliadnutím na charakter a citlivosť spracovávaných informácií ako je prevádzka 

elektronických služieb zdravotníctva a prevádzka národného zdravotníckeho informačného 
systému, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry (pod kritickou infraštruktúrou v sektore MZ SR 
sa myslia najmä správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktorých zničenie, 
alebo narušenie by malo závažný dôsledok na ochranu zdravia, poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti až po ohrozenie života ľudí. Na základe tohto zákona tak musí MZ SR identifikovať 
prvky kritickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu z každého aspektu a to vrátane 
kybernetickej bezpečnosti) je nevyhnutné v podmienkach MZ SR v súlade ustanoveniami § 9, ods. 
1, písm. a) zákona plniť úlohy jednotky CSIRT, t. j. zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko 
kybernetickej bezpečnosti - akreditovanú jednotku CSIRT. S prihliadnutím na dikciu ustanovení 
§ 9 ods. 1 a 2 je jednoznačné, že zákonodarca povinnosť plniť úlohy jednotky CSIRT v pôsobnosti 
MZ SR delegoval na samotné MZ SR - t. j. zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko 
kybernetickej bezpečnosti - akreditovanú jednotku CSIRT. 

 
Z toho dôvodu pre zaistenie prevencie, včasnej a adekvátnej reakcie na kybernetické útoky 

v pôsobnosti MZ SR je potrebné disponovať primerane vybaveným odborným pracoviskom - 
akreditovanou jednotkou CSIRT. Pracovisko bude zabezpečovať pokrytie všetkých významných 
aspektov kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú vplyv na MZ SR a svoju pôsobnosť zabezpečujúcu 



v sektore „Zdravotníctvo“ - podsektor „Zdravotnícke zariadenia (vrátane nemocníc a súkromných 
kliník)“, týmito aspektami sú najmä monitorovanie a analýza interného kybernetického 
prostredia MZ SR, výmena informácií o kybernetických hrozbách, ako aj riešenie mimoriadnych 
situácií. Z hore uvedeného vyplýva, že MZ SR bude potrebovať vyčleniť ľudské a materiálne 
prostriedky na vybudovanie a zabezpečenie prevádzky akreditovanej jednotky CSIRT. Podrobné 
podmienky v nasledujúcich oblastiach špecifikuje vyhláška NBU č. 166/2018 o podrobnostiach 
o technickom, technologickom a personálnom vybavení CSIRT: 

(1) Technické/technicko-organizačné podmienky 
(2) Technické/technicko-procesné podmienky 
(3) Personálne podmienky 
(4) Technologické podmienky 
Navrhované kroky pre splnenie horeuvedených podmienok: 
(1) Zriadenie a obsadenie pracoviska a rolí jednotky CSIRT a definovanie vzťahov voči 

prevádzkovateľom základných služieb, ostatným organizačným jednotkám MZ SR, priamo 
riadeným organizáciám a ostatným relevantným subjektom. 

(2) Obstaranie potrebnej IT infraštruktúry a systémov pre splnenie technologický 
podmienok 

(3) Obstaranie expertných služieb pre podporu prevádzky CSIRTu. 
 
V zmysle vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o stanovisko k zriadeniu 

a prevádzkovaniu osobitného pracoviska kybernetickej bezpečnosti - akreditovaná jednotka 
CSIRT v pôsobnosti MZ SR, ktorá bude zabezpečovať sektor „Zdravotníctvo“ - podsektor 
„Zdravotnícke zariadenia (vrátane nemocníc a súkromných kliník)“ v zmysle zákona č. 69/2018 
Z. z. kybernetickej bezpečnosti.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 
Podľa § 4 písm. b) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) pôsobnosť v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti vykonáva úrad, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Slovenská informačná služba, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Vojenské 
spravodajstvo (ďalej len „ústredný orgán“). 

 
Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti 

pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti tým, že plní úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa odseku 2. 

 
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. ústredný orgán na účely plnenia úloh podľa odseku 

1 písm. a) v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zriaďuje 
a prevádzkuje akreditovanú jednotku CSIRT alebo na tento účel využíva akreditovanú jednotku 
CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, ak sa tak dohodnú. Využívanie 
akreditovanej jednotky CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, sa vykonáva na 
základe zmluvy. 

 
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT v rozsahu svojej 

pôsobnosti určenej podľa prílohy č. 1, zodpovedá za riešenie kybernetických bezpečnostných 
incidentov a vykonáva preventívne služby a reaktívne služby. 

 
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT, 



a) musí zabezpečiť, aby jednotka CSIRT v jeho pôsobnosti, ktorá je zaradená v zozname 
akreditovaných jednotiek CSIRT, nepretržite počas celej doby svojej prevádzky spĺňala 
podmienky akreditácie jednotky CSIRT podľa § 14 a zároveň plnila všetky úlohy podľa 
§ 15, 

b) oznamuje úradu všetky zmeny, ktoré majú vplyv na akreditáciu jednotky CSIRT 
bezodkladne po tom, ako nastali, 

c) si vyžiada vyjadrenie Národnej banky Slovenska k postupu ústredného orgánu pri plnení 
úloh podľa tohto zákona, ak prevádzkovateľom základnej služby je dohliadaný subjekt 
finančného trhu, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska podľa 
osobitných predpisov. 

 
Podrobnosti technického, technologického a personálneho vybavenia jednotky pre riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorých náležitosti a spôsob splnenia sa preukazujú 
na účely akreditácie jednotky CSIRT podľa § 13 zákona. č. 69/2018 Z. z. určuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, 
technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných 
incidentov (ďalej len „vyhláška č. 166/2018 Z. z.“).  

 
Podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 166/2018 Z. z. technicko-organizačná podmienka podľa odseku 

1 písm. h) znamená, že jednotka CSIRT má určenú organizačnú štruktúru s vymedzením 
jednotlivých pracovísk a rolí a má vymedzený vzťah a postavenie jednotky CSIRT v rámci 
ústredného orgánu alebo vo vzťahu k ústrednému orgánu, ktorý má plniť úlohy jednotky CSIRT. 

 
Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 523/2004 Z. z.“) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie 
úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. 
Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích 
právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že všeobecne záväzné právne predpisy 

nevylučujú, aby ústredný orgán zabezpečoval plnenie úloh jednotky CSIRT v rozsahu jeho 
pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. 
prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie. 

V uvedenom prípade je zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako 
ústredného orgánu potrebné dodržať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných ustanovení 
zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky č. 166/2018 Z. z. upravujúcich zriadenie, zabezpečenie, 
vybavenie a prevádzku jednotky CSIRT, ako aj zákona č. 523/2004 Z. z. upravujúcich zriaďovanie 
príspevkových organizácií.   

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

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

 


