Poznámky k Návrhu zákoná o kybernetickej bezpecnosti
Daniel Olejár, Univerzita Komenského v Bratislave

Tento dokument obsahuje poznámky k textu Návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Poznámky majú buď charakter otázok – v prípade, ak z príslušnej časti
textu nie je jasné, čo ním autori chceli povedať, alebo pripomienok, keď je navrhované znenie chybné, protirečívé, alebo problematické. Poznámky slúžia ako
podklad pre ďalšie analytické spracovanie; t.j. v tomto dokumente nehodnotíme závažnosť nedostatkovnávrhu zákona ani nevyvodzujeme všeobecné závery k
celému návrhu. Tam, kde sa návrh zákona odkazuje na iné zákony, alebo časti textu, sme skúmali a niekedy aj explicitne uviedli texty, na ktoré sa návrh zákona
odvoláva. Dokument je organizovaný nasledovne: každý paragraf zákona je uvedený v samostatnej tabuľke, v ľavej časti tabuľky je text zákona a v pravej poznámky
k textu. () Poznámky pod čiarou sa vzťahujú na odkazy vyskytujúce sa v návrhu zákona. Pár všeobecných poznámok k návrhu je uvedených v tabuľke.
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Text

Poznámky

Zákon

z ... 2017

o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto
zákone:
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Čl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet zákona

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

Tento zákon upravuje
organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v
oblasti kybernetickej bezpečnosti,
národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti,
postavenie a povinnosti prevádzkovateľa
základných služieb a poskytovateľa digitálnych
služieb,
organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie
kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej
len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu,
systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona.

[P1] pôsobnosť zákona nezodpovedá legislatívnemu zámeru zákona o IB, z ktorého mal

zákon o KB vychádzať

§2
Pôsobnosť zákona
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(1) Tento zákon ustanovuje súbor minimálnych
požiadaviek na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
Ak osobitný predpis1) ustanovuje rovnocenné alebo
vyššie požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných
systémov ako tento zákon, môžu sa použiť ustanovenia
osobitného predpisu.1)

a)

b)

(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté
požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných
systémov podľa osobitného predpisu o ochrane
utajovaných,2)
osobitné ustanovenia o úlohách a oprávneniach
orgánu štátu pri ochrane kybernetického priestoru
podľa osobitného predpisu,3)

[P2] nejednoznačné, iný zákon môže mať jedny požiadavky vyššie, ale iné bezpečnostné

požiadavky nižšie. Požiadavky nie sú navzájom nezávislé, mechanická kombinácia
požiadaviek rôznych zákonov môže znamenať zníženie bezpečnostnej úrovne

[P3] chýba slovo skutočností

1

) Napríklad § 64 až 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L257,
28. 8. 2014), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
2

) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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) § 2 ods. 1 písm. g) a ods. 3 zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe,

4

c)

osobitné predpisy.4)

[P4] zákon má vytvoriť možnosť aplikovať vyššie/špeciálne požiadavky na ochranu

utajovaných skutočností, ale vytváranie oblastí na ktoré sa nevzťahujú jednotné
pravidlá oslabuje ochranu kybernetického priestoru

§3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

sieťou a informačným systémom elektronická
komunikačná sieť,5) informačný systém,6)

[P5] zmätočná definícia: do jednej definície sa spojili minimálne dva rozdielne pojmy,

§ 4e zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane v znení neskorších predpisov.
4

) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5

) § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
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informačný systém v sektore kritickej
infraštruktúry,7) zariadenie a komunikačný systém
alebo údaje, ktoré sú v nich vytvárané, ukladané,
spracúvané, získavané alebo prenášané
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete
alebo informačného systému, na účely
prevádzkovania, používania, ochrany a udržiavania
týchto sietí a systémov,

b)

kybernetickým priestorom globálny dynamický
otvorený systém sietí a informačných systémov,
ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického
priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto
systéme a vzťahy a interakcie medzi týmito
entitami,

informačný systém a sieť. Podľa tejto definície je entita <informačný systém a sieť>
a. elektronická komunikačná sieť
b. informačný systém
c. informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry
d. bližšie nešpecifikované zariadenie a komunikačný systém
e. alebo údaje
Primárnym cieľom siete je prenos údajov, informačný systém slúži na spravovanie
a uchovávanie údajov. Informačným systémom a sieťou sú však aj údaje (systémové aj
aplikačné), ktoré sa v sieťach a informačných systémoch vyskytujú.

[P6] definícia obsahuje cyklus: kybernetický systém tvoria aktivované prvky kybernetického

priestoru
a. nie sú definované prvky
b. ak majú byť prvkami siete a informačné systémy, tak potom tam nemôžu byť osoby,
lebo tie nie sú ani siete ani informačné systémy (ani údaje)

6

) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.

7

) § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

6

c)

kontinuitou schopnosť plynulého poskytovania
služby v kybernetickom priestore podľa platných
technických noriem,8)

d)

kybernetickou bezpečnosťou je stav, v ktorom sú
siete a informačné systémy schopné odolávať
kybernetickým bezpečnostným incidentom,

e)

rizikom každá primerane rozpoznateľná okolnosť
alebo udalosť, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv
na kybernetickú bezpečnosť,

c. nie sú bližšie špecifikované aktivity prebiehajúce v kybernetickom priestore, a teda sa
nedá určiť, či nejaká osoba je súčasťou kybernetického priestoru alebo nie (napr.
snímanie bezpečnostnou kamerou, identifikácia a autentifikácia pomocou
biometrických charakteristík spadajú pod zber údajov; sú snímané osoby súčasťou
kybernetického priestoru?) A čo snímanie zo satelitov?
d. aké entity sa majú na mysli?
e. patria aj medziľudské vzťahy a interakcie do kybernetického priestoru?

[P7] toto je zúžené chápanie pojmu kontinuita, ktoré spôsobí problémy pri uplatňovaní zásad

BCM; kontinuita sa nevzťahuje len na poskytovanie služieb

[P8] pojem kybernetická bezpečnosť má minimálne tri rôzne významy (stav, činnosť, oblasť

f)

kybernetickým bezpečnostným incidentom

činnosti), ktoré je potrebné zohľadniť, okrem toho treba hovoriť o kybernetickej
bezpečnosti siete, systému, organizácie, slovenského kybernetického priestoru, ináč to je

8

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú.v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12 33).

7

akákoľvek udalosť, ktorá má negatívny vplyv na
kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je

abstraktný pojem, ktorý nemá reálny obsah
[P9] definícia je chybná

1. strata dôvernosti dát, zničenie dát alebo
prelomenie integrity systému,

a. zamieňa sa pojem hrozby a rizika,

2. obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti
základnej služby alebo digitálnej služby,

b. čo to je primerane rozpoznateľná okolnosť? Čo nevieme rozpoznať, to neexistuje?
formulácia primerane rozpoznateľná vnáša prvok subjektivizmu – ak niečo nevieme
rozpoznať, nebudeme sa tým zaoberať

3. vysoká pravdepodobnosť kompromitácie
činností základnej služby alebo digitálnej
služby alebo

c. dôsledky vágnej definície kybernetickej bezpečnosti – nevieme, na čo sa hrozba
(premenovaná na riziko) vzťahuje

4. ohrozenie bezpečnosti informácií,

g)

základnou službou služba, ktorá závisí od sietí a
informačných systémov a je činnosťou aspoň v
jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1,
ktorá je zaradená v zozname základných služieb,

[P10] cyklická definícia: kybernetický bezpečnostný incident je akákoľvek udalosť, ktorá má

negatívny vplyv na stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať
kybernetickým bezpečnostným incidentom
[P11] všetky štyri prípady, ktoré sú uvedené ako explicitné vyjadrenie kybernetického

bezpečnostného incidentu

h)

prevádzkovateľom základnej služby sú orgány
verejnej moci, právnické osoby alebo fyzické
osoby podnikatelia, ktorí prevádzkujú základnú
službu, každý správca informačného systému

a. sú len zvláštnym prípadom toho, čo bolo povedané v prvej časti vety (ak sa opraví
cyklická definícia)
b. používajú sa v nich nedefinované pojmy (dôvernosť dát, prelomenie, integrita
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verejnej správy9) a sú zároveň zaradení do registra
prevádzkovateľov základných služieb,

i)

systému, dostupnosť, kompromitácia, resp. bezpečnosť informácií)
c. formulácie sú nepresné (vysoká pravdepodobnosť).

digitálnou službou je služba podľa prílohy č. 2,
zaradená do zoznamu digitálnych služieb,
[P12] pojem bol definovaný pomocou nedefinovaného pojmu služba

j)

poskytovateľom digitálnej služby právnická osoba
alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá poskytuje
digitálnu službu a zamestnáva 50 a viac
zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú
ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur,

[P13] cyklická definícia prevádzkovateľom základnej služby sú ... tí, ktorí prevádzkujú základnú

službu

k)

9

riešením kybernetického bezpečnostného incidentu
všetky postupy súvisiace s odhaľovaním, analýzou
a riešením následkov kybernetického

) Zákon č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9

bezpečnostného incidentu.

[P14] nebol definovaný pojem služba

[P15] digitálna služba

a. opäť cyklická definícia
b. to znamená, že ak človek vykonáva činnosť, ktorá má charakter digitálnej služby, ale
nemá 50 zamestnancov a ročný obrat 10 miliónov, táto činnosť nie je digitálna
služba? (napr. CA, správa domény?)
c. čo ak má podnikateľ 50 zamestnancov a z nich sa jeden zaoberá digitálnou službou?

[P16] riešením kybernetického bezpečnostného incidentu teda nie je zastavenie

prebiehajúceho útoku, to ako keby úlohou požiarnej jednotky bolo zistenie, že horí,
počkať, kým požiar uhasne a potom analyzovať následky a možno aj príčiny požiaru.
čo o tom hovorí ISO norma ISO/IEC 27032:2012 Information technology — Security techniques —
Guidelines for cybersecurity?
Officially, ISO/IEC 27032 addresses “Cybersecurity” or “Cyberspace security”, defined as the
“preservation of confidentiality, integrity and availability of information in the Cyberspace”. In
turn “the Cyberspace” (complete with definite article) is defined as “the complex environment
resulting from the interaction of people, software and services on the Internet by means of
technology devices and networks connected to it, which does not exist in any physical form”.
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As defined, ‘the Cyberspace’ appears to mean a complex, highly variable or fluid virtual online
environment, and hence it is hard to pin-down the associated information risks. While a variety
of information risks are connected with ‘the Cyberspace’, many (such as network and system
hacking, spyware and malware, cross-site scripting, SQL injection, social engineering, plus
information security issues relating to “Web 2.0”, cloud computing and virtualization
technologies that typically underpin virtual online environments and applications) could be
classed as normal or conventional system, network and application security risks and, in practice,
the standard is largely concerned with information risks associated with the Internet, rather than
‘the Cyberspace’ per se. However, since these risks are already pretty well covered by other ISO
or ISO/IEC information security standards, either published or under development, it is uncertain
what information risks are truly unique to ‘the Cyberspace’. Risks to virtual assets belonging
players of MMORPGs (‘Massively Multiplayer Online Role-Playing Games’) are mentioned in the
standard but not directly addressed, for example. Frequent innovation in the realm of ‘the
Cyberspace’ makes it especially tough to set international standards in this area and could itself
be classed as an information risk, albeit one not covered by the standard.

§4
Základné zásady kybernetickej bezpečnosti

(1) Zaistenie kybernetickej bezpečnosti je
záležitosťou vzájomnej spolupráce verejného

[P17] Nie je jasné, aký je zmysel tohto paragrafu. Zákon by mal ukladať konkrétne povinnosti

a tu sú nanajvýš nejaké predstavy, ktoré nie sú vykonateľné. Celý § 4 treba prepracovať,
alebo vypustiť.

[P18] tento odsek je vágny
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a súkromného sektora a koordinácie; rešpektuje sa
súkromný život a dôvernosť komunikácie, ochrana
osobných údajov, bezpečnostné a obchodné záujmy
zainteresovaných subjektov pri poskytovaní a vymieňaní
informácií na základe tohto zákona. Cieľom zaistenia
kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť bezpečný,
chránený a v primeranom rozsahu otvorený kybernetický
priestor.

a. zaistenie je záležitosťou vzájomnej spolupráce
b. koordinácie čoho a koho
c. záujmy jednotlivých subjektov sú častokrát protichodné, ako sa budú riešiť
rozpory?
cieľ je len deklaratívny
[P19]

a. nie je v možnostiach Slovenska zaistiť bezpečnosť globálneho kybernetického
priestoru,
b. kto je majiteľom kybernetického priestoru, keď ho tu podľa zákona bude poskytovať?

(2) Orgány verejnej moci pri zaisťovaní
kybernetickej bezpečnosti dbajú na dodržiavanie
základných práv a slobôd a na rešpektovanie princípov
demokratického právneho štátu. Pri zaisťovaní
kybernetickej bezpečnosti možno do základných práv
a slobôd zasiahnuť len v rozsahu nevyhnutnom na
zabezpečenie ochrany kybernetického priestoru, a to
počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie tohto účelu. Ak si
vykonanie opatrení na ochranu kybernetického priestoru
vyžaduje takýto zásah, na dosiahnutie účelu ochrany sa
vtedy vždy najskôr použije miernejšie opatrenie
zasahujúce do základných práv a slobôd.

c. nepochopenie pojmu otvorenosti, to je otvorenosť systému

[P20] to je konštatovanie, želanie alebo čo to vlastne je?

a. nevyplýva povinnosť štátnych orgánov pri akejkoľvek činnosti dodržiavať zákon?
b. tento článok je zbytočný
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nezrozumiteľné

(3) Orgány verejnej moci, fyzické osoby
a právnické osoby čo najúčinnejšie predchádzajú
kybernetickým bezpečnostným incidentom a na tento účel
zavádzajú a udržiavajú bezpečnostné opatrenia
a štandardy na dosiahnutie kybernetickej odolnosti,
rozvíjajú politiky a spôsobilosti v oblasti kybernetickej
bezpečnosti a vytvárajú rozmanitosť
v produktoch a službách.

a. koho všetkého sa toto týka?
b. čo znamená čo najúčinnejšie?
c. kto to bude posudzovať?
d. bezpečnostné opatrenia nestačia na elimináciu kybernetických bezpečnostných
incidentov, je potrebné riešenie bezpečnostných incidentov a BCM
e. čo to je kybernetická odolnosť?
f.

ako pomáhajú štandardy k dosiahnutiu kybernetickej odolnosti

g. čo sú to politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti?

(4) Orgány verejnej moci, fyzické osoby
a právnické osoby zavádzajú opatrenia zamerané na
jednotné riadenie rizika a systematického hlásenia
kybernetických bezpečnostných incidentov, čím
prispievajú k väčšej spoľahlivosti a stabilite služieb
závislých na sieťach a informačných systémoch.

h. ako súvisí vytváranie rozmanitosti v produktoch a službách s kybernetickou
bezpečnosťou?

[P21] opäť len opis želaného stavu, aj to zmätočný lebo:

a. nie sú definované povinné osoby
b. opatrenia na jednotné riadenie rizika – kto a ako bude riadiť výbuch sopky, slnečnú
aktivitu, zemetrasenie, globálne útoky?

(5)

Podpora, vytváranie a zavádzanie systému

c. systematické hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov sú dobré len kvôli
štatistike, ak ten, kto hlásenia zbiera, nie je schopný organizácii, ktorá incident
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vzdelávania a budovania všeobecného povedomia
v oblasti kybernetickej bezpečnosti je kľúčovým prvkom
kultúry riadenia rizík.
(6) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
tohto zákona, subjekty, ktoré neboli určené ako
poskytovatelia základných služieb alebo
prevádzkovatelia digitálnych služieb môžu
na dobrovoľnom základe, pri vzájomnom rešpektovaní
dôvernosti poskytovaných informácií, oznamovať
kybernetické bezpečnostné incidenty.

nahlásila, poskytnúť účinnú pomoc
d. takéto opatrenia sotva k niečomu prispejú
e. nový nedefinovaný pojem : služby závislé na sieťach a informačných systémoch – to
sú prakticky všetky, lebo ak sa v súvislosti s nimi spracováva nejaká informácia (keď
už nič iné tak platby), tak sa na to s vysokou pravdepodobnosťou používajú IKT

[P22] podpora, vytváranie a zavádzanie sú prípravné fázy. Systém začne byť užitočný, keď bude

produkovať absolventov. A o tých tu nie je reč.
a. čo to je kultúra riadenia rizík?
b. čo z toho a pre koho vyplýva?
[P23] a načo by to robili?

a. komu môžu poskytovať informácie?
b. vzájomné rešpektovanie predpokladá obojstranný informačný tok, čo budú dostávať
oznamovatelia bezpečnostných incidentov?
c. čo ak sú poskytovatelia služieb štátne orgány, ktorým poskytovanie informácií zákon
neprikazuje?
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Organizácia a pôsobnosť orgánov verejnej moci
§5

[P24] Zákon o kybernetickej bezpečnosti mení aj kompetencie štátnych orgánov, organizáciu

sektorov a podsektorov kritickej infraštruktúry

Pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti
vykonáva
a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b) Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“),10)
c) vecne príslušné autority, ktorými sú:
1.

úrad,

2.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky,

3.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

4.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky,

5.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

[P25] nechýba Ministerstvo spravodlivosti?

10

) § 34 zákona č. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
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(ďalej len „ministerstvo obrany“),
6.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

7.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky,

8.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky,

9.

Slovenská informačná služba.
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§6
Úrad

a)
b)

(1) Úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti
riadi a koordinuje výkon štátnej správy,
určuje štandardy, operačné postupy, vydáva
záväzné metodiky a záväznú politiku správania sa
v kybernetickom priestore,

[P26] toto by bolo asi treba upresniť, lebo na to úrad nemá dostatočné kompetencie ani

kapacity

[P27] čo znamená, že

a. určuje štandardy a operačné postupy – odkiaľ sa zoberú, kto ich vypracuje?
b. metodiky na aký účel?
c. čo to je politika správania sa v kybernetickom priestore?
d. kto bude kontrolovať jej dodržiavanie?
e. ako sa bude sankcionovať jej porušovanie?

c)

d)

určuje zásady predchádzania kybernetickým
bezpečnostným incidentom a zásady riešenia
kybernetických bezpečnostných incidentov,
vypracúva národnú stratégiu kybernetickej
bezpečnosti a ročnú správu o stave kybernetickej
bezpečnosti v Slovenskej republike,

[P28] čo sú zásady predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom? (niečo ako § 4)
[P29] podobne – čo sú zásady riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov?

a. tu je problém – bezpečnostné incidenty sú natoľko rozmanité a je ich príliš veľa, že
buď budú zásady veľmi všeobecné (a nebudú na nič) alebo bude úrad vydávať
konkrétne postupy, ale na to nemá dostatočné odborné kapacity, aby ich vedel
vytvárať
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b. ak sa pod riešením rozumie dokumentácia a nahlasovanie bezpečnostných
incidentov, tak na to by sa dali zásady napísať

e)

f)

g)

plní notifikačné povinnosti voči orgánom
Európskej únie a Organizácie severoatlantickej
zmluvy, úlohy vyplývajúce z medzinárodných
zmlúv, reprezentuje Slovenskú republiku na
medzinárodnej úrovni a podieľa sa a podporuje
vytváranie partnerstiev na národnej
a medzinárodnej úrovni v oblasti kybernetickej
bezpečnosti,
spolupracuje s vecne príslušnými autoritami
a jednotkami CSIRT, prevádzkovateľmi základných
služieb a poskytovateľmi digitálnych služieb pri
plnení úloh podľa tohto zákona,
na základe oznámenia vecne príslušnej autority,
prevádzkovateľa základnej služby, poskytovateľa
digitálnej služby, alebo z vlastnej iniciatívy určuje
1. základnú službu a zaraďuje ju do zoznamu
základných služieb

[P30] národná stratégia

a. akú má záväznosť
b. komu je určená
c. doba platnosti
d. kybernetická bezpečnosť je stav kybernetického priestoru, čo je potom národná
stratégia kybernetickej bezpečnosti?
[P31] ročná správa

a. správa o stave stavu kybernetického priestoru?
b. ročná správa – ako často sa bude vypracovávať, za aké obdobie, komu sa bude
predkladať, na aký účel bude slúžiť?
[P32] NBÚ bude plniť úlohu kontaktného bodu podľa smernice NIS. Tam sú notifikačné

povinnosti jasne vymedzené. Nositeľmi ďalších povinností sú však iné štátne orgány (MO
SR, MZV SR, Telekomunikačný úrad, polícia a i.)
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h)

2. digitálnu službu a zaraďuje ju do zoznamu
digitálnych služieb,
3. poskytovateľa digitálnej služby a zaraďuje ho
do registra poskytovateľov digitálnych služieb,
4. prevádzkovateľa základnej služby a zaraďuje ho
do registra prevádzkovateľov základných
služieb,
vedie register prevádzkovateľov základných služieb
a poskytovateľov digitálnych služieb a zoznam
základných služieb, digitálnych služieb a jednotiek
CSIRT,

i)

vykonáva kontrolu a vydáva rozhodnutia o uložení
opatrení na nápravu a ukladá pokuty za priestupok
a správny delikt,

j)

systematicky získava, sústreďuje, analyzuje
a vyhodnocuje informácie o stave kybernetickej
bezpečnosti v Slovenskej republike,

k)

schvaľuje ochranné opatrenie a ukladá povinnosť

a. NBÚ nemá dostatočné odborné kapacity na plnenie týchto úloh, ako ich chce riešiť?
b. aké domáce partnerstvá, aké projekty NBÚ podporila od prijatia Koncepcie
kybernetickej bezpečnosti a Akčného plánu?
c. čo sa zmení po prijatí zákona?

[P33] aké má na plnenie týchto úloh úrad odborné kapacity?
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vykonať reaktívne opatrenie podľa § 27,

l)

v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky vykonáva a
zabezpečuje budovanie bezpečnostného povedomia
a vykonáva a zabezpečuje vzdelávanie,
[P34] má na kvalifikovanú kontrolu úrad potrebné odborné kapacity?

a. aké sú opravné prostriedky voči rozhodnutiu úradu?

m)

vykonáva výskum a vývoj,

n)

zriaďuje pracovné skupiny pre metodiku
a štandardy,

[P35] odkiaľ a ako ich bude využívať?

a. stav stavu?
b. bude robiť aj technické monitorovanie Internetu, kľúčových systémov (prvkov
kritickej infraštruktúry)?

o)

akredituje jednotky CSIRT, okrem Národnej
jednotky CSIRT a zaraďuje ich do zoznamu
jednotiek CSIRT,

c. do akých systémov bude mať NBÚ prístup a aké informácie mu budú
prevádzkovatelia systémov povinní poskytovať?
[P36] toto je administratívny pohľad na riešenie kybernetickej bezpečnosti, lebo konať (= prijať

bezpečnostné opatrenia) je potrebné prijať okamžite pri odhalení kybernetického
bezpečnostného incidentu a nie je čas čakať na schvaľovanie postupu NBÚ
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[P37] Nositeľom úlohy je NBÚ, Ministerstvo poskytuje súčinnosť - robil NBÚ niekedy nejaké

p)
q)

vedie jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti,
vyhlasuje stav kybernetického ohrozenia, vyhlasuje
varovania pred kybernetickým bezpečnostným
incidentom a rieši kybernetické bezpečnostné
incidenty,

vzdelávanie v informačnej/kybernetickej bezpečnosti a má na to kvalifikovaných ľudí?

[P38] výskum NBÚ vlastnými silami nikdy nerobil a nemá na to kvalifikovaných ľudí

[P39] NBÚ má komisiu pre kybernetickú bezpečnosť, v rámci ktorej mali byť vytvorené skupiny

r)

zasiela včasné varovania,

s)

prijíma hlásenia o kybernetických bezpečnostných
incidentoch,
zabezpečuje a zodpovedá za koordinované riešenie
kybernetických bezpečnostných incidentov na
národnej úrovni,

t)

u)

prijíma hlásenia o kybernetických bezpečnostných
incidentoch zo zahraničia a zabezpečuje spoluprácu
s medzinárodnými organizáciami a orgánmi iných

pre štandardy, terminológiu, vzdelávanie, kritickú infraštruktúru, kybernetický zločin. Za
rok nebol NBÚ schopný ani vymenovať navrhnutých vedúcich pracovných skupín. Kde je
záruka, že to bude schopný/ochotný spraviť teraz?
[P40] akreditácia

a. aby mala akreditácia zmysel, musia existovať kritériá akreditácie a kvalifikovaní ľudia,
ktorí budú schopní posúdiť, či útvar žiadajúci o akreditáciu dané kritériá spĺňa
b. je akreditácia podmienkou pre výkon činnosti?
c. kde sú kritériá akreditácie, postup pri akreditácii, kritériá na ľudí posudzujúcich
akreditačné kritériá?
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štátov pri riešení kybernetických bezpečnostných
incidentov s cezhraničným charakterom.

d. kto bude akreditovať Národnú jednotku CSIRT?
e. v medzinárodnom meradle existujú jasné kritériá, ktoré musí útvar spĺňať na to, aby
získal status jednotky CSIRT.

[P41] Bude ho NBÚ aj prevádzkovať?

[P42] ad q)

a. pojem kybernetické ohrozenie, resp. stav kybernetického ohrozenia nebol
definovaný
b. varovanie pred kybernetickým bezpečnostným incidentom = varovanie pred
akoukoľvek udalosťou, ktorá má negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť
c. podobne: rieši akékoľvek udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na kybernetickú
bezpečnosť
d. v oboch prípadoch chýba určenie závažnosti – bude naozaj NBU vydávať varovania
pri akejkoľvek hrozbe, aj takej, z ktorej pre nás nevyplýva žiadne riziko?
e. bude NBÚ riešiť všetky bezpečnostné incidenty, alebo len incidenty vo svojej
pôsobnosti a od istej závažnosti; znamená riešenie len dokumentovanie a zber
štatistických údajov?
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[P43] Komu a o čom?

[P44] koho má NBÚ koordinovať?

a. čo znamená zodpovedá? komu?

(2) Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa
toho zákona a medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, môže úrad uzatvoriť
dohodu o spolupráci s fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Dohoda o spolupráci musí obsahovať konkrétnu
formu a podmienky spolupráce. Dohoda o spolupráci nie
je povinne zverejňovanou zmluvou.11)

11

[P45] Kto bude kontrolovať NBÚ pri plnení úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti? článok 2

umožňuje to, že
a. úrad môže uzavrieť tajnú zmluvu s firmou, alebo fyzickou osobou a nechať ju za seba
plniť povinnosti;
vzhľadom na oprávnenia, ktoré úrad chce získať, by tieto činnosti mal vykonávať prostredníctvom
vlastných zamestnancov; ináč bude výkon štátnej moci vo veľmi citlivej oblasti vykonávať
súkromná firma

) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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§7
Národná jednotka CSIRT

(1) Úrad má postavenie jednotky CSIRT
s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, prostredníctvom
ktorej zabezpečuje úlohy jednotky CSIRT podľa § 16 pre
všetky sektory a podsektory podľa prílohy č. 1 a 2, okrem
sektorov a podsektorov, pre ktoré plnia úlohy jednotky
CSIRT prevádzkované vecne príslušnou autoritou podľa
§ 11 ods. 2. Národná jednotka CSIRT musí spĺňať
podmienky podľa § 14.

[P46] skontrolovať!

(2) Na činnosti Národnej jednotky CSIRT sa
vyslaním svojich zástupcov a ďalšími formami
spolupráce môžu podieľať aj iné orgány verejnej moci
v rozsahu a spôsobom ustanoveným na základe
uzatvorených dohôd o spolupráci.

[P47] CSIRT je výkonná a nie administratívna jednotka. Na to, aby fungovala, nestačí aby v nej

(3) Plnenie úloh úradu podľa odseku 1
nezbavuje prevádzkovateľa základnej služby,

boli zástupcovia iných štátnych orgánov, ale musia tam byť dostatočne kvalifikovaní
odborníci

[P48] kto bude kontrolovať Národnú jednotku CSIRT, keď je kontrolný orgán súčasne jej

zriaďovateľom?
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poskytovateľa digitálnej služby ani vecne príslušnú
autoritu zodpovednosti za plnenie povinností podľa tohto
zákona a ani za plnenie povinností vo vzťahu
k informačným systémom a sieťam podľa osobitných
predpisov.

a. ako sa bude riešiť konflikt záujmov?
b. ako sa bude rozlišovať vo vzťahu k externému partnerovi konanie NBÚ vo funkcii
riadiaceho a kontrolného orgánu a CSIRT-u
c. ale aj tak by tento článok bolo dobré preformulovať, resp. zvážiť postavenie CSIRT-u
v štuktúre NBÚ
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§8
Medzinárodná spolupráca

Úrad je národným kontaktným miestom pre
kybernetickú bezpečnosť pre zahraničie a zabezpečuje
spoluprácu s jednotnými kontaktnými miestami iných
členských štátov Európskej únie a Organizácie
severoatlantickej zmluvy, poskytuje im potrebné
informácie, plní notifikačné a reportingové povinnosti
voči príslušným orgánom Európskej únie a Organizácie
severoatlantickej zmluvy a na účely zabezpečenia
kybernetickej bezpečnosti spolupracuje s jednotkami
CSIRT a obdobnými orgánmi a inštitúciami iných štátov,
inštitúciami Európskej únie a organizáciami vzájomnej
kolektívnej bezpečnosti alebo inými medzinárodným
organizáciám, ktorých cieľom je zachovávanie
kybernetickej bezpečnosti, a to najmä formou uzatvárania
vzájomných dohôd a memoránd, výmenou informácií,
vedenia a prevádzkovania spoločných evidencií a
informačných systémov a personálnou kooperáciou.

[P49] úrad by mal plniť úlohy, ktoré vyplývajú zo smernice NIS, tu sa jeho kompetencie

rozširujú najmä
a. spolupracuje s inštitúciami EÚ
b. organizáciami vzájomnej kolektívnej bezpečnosti
c. alebo inými medzinárodnými organizáciami (gramatika!) ktorých cieľom je
zachovávanie kybernetickej bezpečnosti – bude NBÚ aj vykonávať nejakú činnosť
[P50] uzatváranie vzájomných zmlúv a memoránd má zmysel vtedy, keď bude mať kto plniť

záväzky, ktoré z nich vyplývajú – kto to bude robiť?
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§9
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti

(1) Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti
je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne
určuje strategický prístup štátu k zabezpečeniu
kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou národnej stratégie
kybernetickej bezpečnosti je akčný plán ako konkrétny
plán čiastkových úloh a zdrojov.

[P51] veľa vznešených ale prázdnych slov

a. komplexne
b. strategický prístup štátu
[P52] stratégia by mala byť koncepčný, dlhodobo platný dokument; akčný plán je

rozpracovanie úloh Stratégie, mal by na ňu nadväzovať, ale nemôže byť jej súčasťou
a. na aké obdobie sa vypracováva Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti?
b. ako sa v súčasnosti plní existujúca Koncepcia a Akčný plán?
c. aké je právne postavenie Národnej stratégie?

(2) Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti
obsahuje najmä:
[P53] ciele stanovujú to, čo chceme dosiahnuť a priority určujú poradie naliehavosti alebo

a)

ciele, priority a rámec riadenia na dosiahnutie
týchto cieľov a priorít vrátane úloh a zodpovedností
orgánov verejnej moci a ďalších relevantných

dôležitosti
a. priority sa nedosahujú
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b)

aktérov,

b. rámec riadenia čoho?

identifikáciu opatrení týkajúcich sa pripravenosti,
reakcie a obnovy vrátane spolupráce medzi
verejným a súkromným sektorom,

c. zodpovednosť štátnych orgánov určuje zákon (kompetenčný)
d. úlohy a povinnosti štátnym orgánom môže stanoviť len zákon

[P54] zmätočná formulácia:

a. o aké opatrenia ide, kto ich má prijať, na akej úrovni?
b. pripravenosť na čo?
c. reakcia na čo?
d. obnova čoho?
e. spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom je opatrenie?
f.

na čom majú súkromný a verejný sektor spolupracovať?

[P55] bezpečnostné prostredie

c)

popis bezpečnostného prostredia,

a. čo to je?
b. aké bezpečnostné prostredie sa má popisovať?

[P56] čo sú bezpečnostné hrozby
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d)

definíciu bezpečnostných hrozieb,

a. pojem nebol definovaný
b. majú sa na mysli bezpečnostné hrozby voči IKT a informáciám?
c. existuje rozsiahly katalóg hrozieb, bude ich NBÚ nanovo definovať?
[P57] aby to celé malo zmysel, NBÚ by mal viesť aj katalóg zraniteľností

[P58] keď nie je stanovená požadovaná úroveň bezpečnosti, nie sú známe aktíva, ktoré je

e)

identifikáciu potrebných zdrojov,

potrebné chrániť, sotva sa dá povedať, aké zdroje sú potrebné na riešenie
bezpečnostných problémov
[P59] vzdelávanie

f)

určenie vzdelávacích programov, programov na
budovanie bezpečnostného povedomia, zvyšovanie
informovanosti a odbornej prípravy,

a. kto, koho a v čom bude vzdelávať, kto definuje potreby pre vzdelávanie?
b. budú definované nové profesie, alebo aspoň roly pre kybernetickú bezpečnosť
a kvalifikačné požiadavky na jednotlivé roly?
c. ako dopadol Akčný plán v oblasti vzdelávania?

[P60] kto na NBÚ bude určovať priority výskumu a výskumné úlohy?

g)

určenie plánov výskumu a vývoja,

h)

plán posudzovania rizika na účely identifikácie
rizík,

[P61] plán posudzovania rizika

a. čo to je ?
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i)

zoznam rôznych aktérov zapojených do
vykonávania národnej stratégie kybernetickej
bezpečnosti.

b. kto bude posudzovať riziko a na základe čoho?
[P62] túto špecifikáciu písal niekto, kto v živote žiadnu Stratégiu nielenže nepísal, ale ani nečítal

a navyše nemá predstavu o informačnej bezpečnosti ani na úrovni organizácie, nieto ešte
na úrovni štátu.

[P63] Národná stratégia nie je kompilát zostavený na základe poskytnutých údajov, ale

(3) Vecne príslušné autority spolupracujú
s úradom na vypracovaní národnej stratégie
kybernetickej bezpečnosti a na tento účel sú povinné
poskytnúť mu informácie v požadovanom rozsahu.

kolektívne expertné dielo, na základe ktorého by mali zúčastnené strany spolupracovať
na dohodnutých úlohách
[P64] navrhnutým spôsobom sa vytvorí len formálny dokument bez praktického významu

(4) Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti
schvaľuje vláda.
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§ 10
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti

(1) Jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti je informačný systém, ktorého správcom je
úrad a ktorý slúži na efektívne riadenie, evidenciu a
kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti kybernetickej
bezpečnosti a jednotiek CSIRT. Jednotný informačný
systém kybernetickej bezpečnosti slúži aj na spracovanie
a vyhodnocovanie údajov a informácií a slúži pri
krízovom plánovaní v čase mieru, riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu,12) ako aj na potrebné činnosti v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu.13)

[P65] bude úrad aj prevádzkovateľom tohto systému?
[P66] zmätočné, duplicitné formulácie

a. evidencia výkonu štátnej správy?
b. jednotky CSIRT nepatria do oblasti kybernetickej bezpečnosti?
c. ak má systém slúžiť na riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti KB, musia
sa v ňom spracovávať (spracovávať=zberať, prenášať, uchovávať, triediť, porovnávať,
upravovať, vyhodnocovať, archivovať a pod.) informácie. Toto všetko je už
obsiahnuté v predchádzajúcej vete
[P67] v definícia systému je chaotická, miešajú sa v nej rozličné aspekty. Najprv sa pomenujú

dve časti systému

12

) Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z.
z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
13

) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

31

(2) Jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti obsahuje komunikačný systém pre hlásenie
a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a
centrálny systém včasného varovania. Jednotný
informačný systém pozostáva z verejnej a neverejnej
časti. Vo verejnej časti jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti sa zverejňuje
a)

register vecne príslušných autorít,

b)

register prevádzkovateľov základných služieb,

c)

register poskytovateľov digitálnych služieb

d)

register kybernetických bezpečnostných incidentov,

e)

zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT,

f)

zoznam základných služieb,

g)

zoznam digitálnych služieb,

h)

metodiky, usmernenia, štandardy, politiky
a oznamy,

i)

informácie a údaje potrebné na používanie
jednotného informačného systému kybernetickej
bezpečnosti,

a. komunikačný systém (spravidla slúži na prenos údajov, na spracovanie údajov sa
využívajú iné systémy)
b. systém včasného varovania (o ktorom sa zatiaľ nehovorí nič)
c. potom sa prejde na iné delenie – verejná a neverejná časť (skôr verejne dostupná
a interná časť)
[P68] špecifikáciu systému treba prepísať a

a. v zákone je potrebné uviesť, aké funkcie bude plniť aj neverejná časť systému
(dôverné budú informácie a nie to, že sa spracovávajú a na aký účel; ak sa nemá
systém dostať do rozporu s GDPR, musí byť v zákone definovaný účel spracovania
osobných údajov, ktoré sa medzi údajmi o incidentoch budú vyskytovať
b. Ak nie je v zákone definované čo obsahuje neverejná časť systému, na základe čoho
bude mať NBÚ oprávnenie, aby takýto systém vybudoval a prevádzkoval?

[P69] akých bezpečnostných incidentov? tie ktoré sa udiali na Slovensku, významných

zahraničných?
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j)

vyhlásenie podľa § 28 odsek 3 a informácie
slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie alebo
nápravu následkov kybernetického bezpečnostného
incidentu prostredníctvom centrálneho systému
včasného varovania.

(3)
Komunikačný systém pre hlásenie
a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov je
komunikačný systém, ktorý zaisťuje systematické
získavanie, sústreďovanie, analyzovanie
a vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných
incidentov.

(4)
Centrálny systém včasného varovania je
informačný systém, ktorý zaisťuje včasnú výmenu
informácií o kybernetických bezpečnostných incidentoch
a rizikách s nimi spojených medzi úradom a subjektmi
podľa odseku 5 a poskytujú sa z neho nevyhnutné

[P70] toto je veľmi všeobecná špecifikácia, pripúšťa, že informácie o kybernetických

bezpečnostných incidentoch budú verejne dostupné?

[P71] tejto definícii chýba kontext – navyše už bol definovaný v ods. 2

c. to je jednak cyklická definícia
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informácie v rozsahu podľa ods. 2 písmeno j).

d. a kybernetické incidenty sa nedajú zberať a ukladať do komunikačného systému
e. komunikačný systém spravidla slúži na prenos informácií
f.

(5) K neverejnej časti jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti má priamy prístup
v elektronickej podobe v reálnom čase, v rozsahu
určenom úradom a na základe vecnej pôsobnosti
a)

úrad,

b)

vecne príslušná autorita,

c)

akreditovaná jednotka CSIRT,

d)

prevádzkovateľ základných služieb a poskytovateľ
digitálnych služieb,

e)

Národná banka Slovenska,

f)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb,

g)

Úrad na ochranu osobných údajov,

bude tento systém automaticky analyzovať bezpečnostné incidenty?

[P72] centrálny systém včasného varovania už bol definovaný v ods. 2

a. výmena informácií predpokladá obojstrannú komunikáciu, včasné varovanie je skôr
jednostranná komunikácia. Na komunikáciu s NBÚ slúži predsa Komunikačný systém
pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
b. použitie pojmu nezodpovedá definícii rizika, “riziko“ spôsobuje bezpečnostný
incident; tu sa význam rizika približuje štandardnej definícii
c. varovanie by malo predchádzať bezpečnostný incident, aby varovaný subjekt stihol
prijať nejaké opatrenia na odstránenie hroziaceho útoku. To znamená, že v systéme
by mali byť informácie o aktuálnych hrozbách a rizikách z nich vyplývajúcich,
v opačnom prípade varovania prichádzajú až po výskyte incidentu

[P73] čo tvorí neverejnú časť informačného systému?

a. kto bude prevádzkovateľom systému?
b. ako bude zaistené, že prevádzkovateľ nebude môcť zasahovať do obsahu neverejnej
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h)

partneri Národnej jednotky CSIRT,

i)

ministerstvo obrany na účely podľa osobitného
predpisu,14)

j)

iný subjekt na základe rozhodnutia úradu.

časti systému?

[P74] to nie je dostatočná špecifikácia a vzhľadom na to, že ide (aj) o referenčné údaje,

(6) Ten, kto je povinný podľa tohto zákona
poskytovať informácie a údaje prostredníctvom
jednotného informačného systému kybernetickej
bezpečnosti je povinný ich poskytovať bezodplatne
a bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť,
zakladajúca túto povinnosť. Informácie a údaje sa
poskytujú spôsobom určeným funkcionalitou jednotného
informačného systému.

(7) Informácie neverejnej časti jednotného
informačného systému kybernetickej bezpečnosti nie sú
verejne prístupné a subjekty uvedené v odseku 5 ich
môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim

14

povinné osoby musia presne vedieť, aké majú povinnosti, aby sa vyhli prípadným
sankciám.

[P75] zverejňovanie údajov

a. kto posúdi, či je zverejnenie údajov vo verejnom záujme?
b. budú sa zverejňovať všetky, alebo len niektoré údaje)

) Zákon č. 319/2002 Z. z.
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písomným súhlasom úradu. Ak je to vo verejnom záujme,
môže úrad informácie podľa predchádzajúcej vety
zverejniť.

c. ako budú chránené osobné údaje?

[P76] Bezpečnosť samotného systému –

a. určite bude mať status prvku kritickej infraštruktúry
b. údaje, ktoré obsahuje, sú jedinečné, bude aj referenčným registrom?
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§ 11
Vecne príslušná autorita

(1) Vecne príslušná autorita vo svojej pôsobnosti
zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
Vecne príslušná autorita zabezpečuje
a)
b)

c)

plnenie úloh podľa tohto zákona,
plnenie úloh jednotky CSIRT v rozsahu svojej
pôsobnosti podľa prílohy č. 1, za podmienok podľa
odseku 2,
úradom
požadovanú súčinnosť a informácie
získané z vlastnej činnosti dôležité pre
zabezpečenie
kybernetickej
bezpečnosti;
informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich
poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia
konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu15)
alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov,
totožnosti osôb konajúcich v jej prospech, alebo k

[P77] vybudovať útvar, ktorý by bol schopný plniť úlohy CSIRT na úrovni vyžadovanú FIRST

nebude jednoduché.
a. má zmysel nazvať CSIRTom útvar, ktorý reálne nespĺňa kritériá na CSIRT?
b. nebolo by rozumnejšie začať s útvarmi, ktoré budú plniť jednoduchšie úlohy
a postupne zvyšovať ich úroveň

[P78] to sú všeobecné, ťažko kontrolovateľné povinnosti

15

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
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ohrozeniu
medzinárodnej
spravodajskej
spolupráce,
d)
spoluprácu
s ostatnými
vecne
príslušnými
autoritami a prevádzkovateľmi základných služieb
vo svojej pôsobnosti pri plnení úloh podľa tohto
zákona,
e)
zvyšovanie úrovne bezpečnostného povedomia,
koordinovanú spoluprácu na všetkých stupňoch
riadenia kybernetickej bezpečnosti a aplikovanie
politiky správania sa v kybernetickom priestore,
f)
identifikovanie základnej služby a prevádzkovateľa
základnej služby spôsobom podľa § 17 ods. 1; ich
aktuálny zoznam sa predkladá úradu na účely
zaradenia do zoznamu základných služieb a registra
prevádzkovateľov základných služieb,
g)
vykonávanie klasifikáciu informácií
a kategorizáciu sietí a informačných systémov
podľa osobitného predpisu.
(2) Vecne príslušná autorita môže na účely
plnenia úloh podľa ods. 1 písmeno b), v rozsahu svojej
pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1
zriadiť a prevádzkovať jednotku CSIRT alebo využívať
jednotku CSIRT, ktorú prevádzkuje iná vecne príslušná
autorita, ak sa tak dohodnú. Využívanie jednotky CSIRT,

[P79] samotná klasifikácia informácií a kategorizácia systémov má zmysel len vtedy, ak na

základe kategorizácie VPA implementuje opatrenia primerané bezpečnostnej kategórii
systému. Zákon jej však takúto povinnosť neukladá.

[P80] zodpovednosť za ochranu sektora kritickej infraštruktúry musí byť stanovená

jednoznačne zákonom a nemôže byť ponechaná na dohodu VPA.
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ktorú prevádzkuje iná vecne príslušná autorita, sa
vykonáva na základe zmluvy.
(3) Zmluva podľa odseku 2 musí obsahovať
obdobie, počas ktorého sa jednotka CSIRT využíva,
zoznam osôb v pôsobnosti vecne príslušnej autority,
ktoré budú zodpovedné za poskytovanie údajov
a informácií a ich rozsah, povinnosti o hlásení zmien
ovplyvňujúcich riadne fungovanie jednotky CSIRT a
vyčíslenie prevádzkových nákladov, ktoré je vecne
príslušná autorita povinná uhradiť vecne príslušnej
autorite, prevádzkujúcej jednotku CSIRT.

[P81] je toto vhodné a potrebné uvádzať v zákone?

a. má jeden štátny orgán platiť za služby inému štátnemu orgánu?

§ 12
Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

(1) Kto plní alebo plnil úlohy na základe tohto
zákona alebo v súvislosti s ním, je povinný zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti
s činnosťou podľa tohto zákona dozvedel. Povinnosť

[P82] nie všetky informácie, ktoré sa človek plniaci úlohy podľa tohto zákona dozvedel, sú

citlivé alebo dôverné. Rozsah dôverných informácií je potrebné špecifikovať explicitne.
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zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení dohody
o spolupráci, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného
pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru.16)

(2) Na účely konania pred orgánom verejnej moci
môže na základe žiadosti príslušného orgánu o zbavení
povinnosti mlčanlivosti osoby podľa odseku 1 rozhodnúť
v pôsobnosti
a) úradu riaditeľ úradu,
b) inej vecne príslušnej autority ten, kto ju vedie.

(3) Na účely konania pred orgánom verejnej moci
sa povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1
nevzťahuje na prevádzkovateľa základnej služby

16

) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších predpisov.
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a poskytovateľa digitálnej služby.

(4) Práva a povinnosti prevádzkovateľa základnej
služby a poskytovateľa digitálnej služby súvisiace
s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené
v tomto zákone sa spravujú osobitným predpisom.17)

(5) Oznamovanie kybernetických bezpečnostných
incidentov spôsobom podľa tohto zákona nie je
porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa
odseku 1.

(6) Úrad je oprávnený spracúvať osobné údaje
a informácie získané na základe tohto zákona alebo
v súvislosti s ním bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu
potrebnom na identifikáciu a riešenie kybernetického
bezpečnostného incidentu a zabezpečenia kybernetickej
bezpečnosti.

17

[P83] účel spracovania osobných údajov

a. táto špecifikácia je príliš široká a môže spôsobovať problémy (GDPR). Účel je
potrebné definovať podrobnejšie
b. pri kybernetickom bezpečnostnom incidente môže dôjsť k úniku osobných údajov –
čo s tým?

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
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(7) Na spracúvanie osobných údajov úradom
v jednotnom informačnom systéme kybernetickej
bezpečnosti a na sprístupňovanie údajov sa nevzťahujú
osobitné predpisy.18)

[P84] Táto výnimka nie je opodstatnená, lebo nie je dôvod, aby sa spracovávali citlivé osobné

údaje a požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov na bezpečnosť
systému sú nižšie ako požiadavky vyplývajúce z kategorizácie systému. Výnimkou by asi
boli osobné údaje hackerov a počítačových zločincov. Budú sa aj tie spracovávať v JISKB?

(8) Úrad zabezpečí osobné údaje a informácie
spracúvané podľa tohto zákona pred vyzradením,
zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením,
odcudzením a stratou.

(9) Informácie získané na základe tohto zákona
alebo v súvislosti s ním môže úrad použiť len na plnenie
úloh podľa tohto zákona.

(10) Ustanoveniami
o povinnosti
zachovávať
mlčanlivosť podľa tohto zákona nie je dotknutá
povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.19)

18

) Zákon č. 211/2000 Z. z.
Zákon č. 122/2013 Z. z.

19

) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
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Jednotky CSIRT

§ 13
Akreditácia jednotky CSIRT

(1) Zhodu jednotky CSIRT s podmienkami
akreditácie podľa § 14 a predpisov vydaných na jeho
vykonanie akredituje úrad.

[P85] má úrad odborné kapacity na posúdenie splnenia podmienok akreditácie?

(2) Žiadosť podľa odseku 1 predkladá úradu
v elektronickej podobe žiadateľ, ktorý má byť
prevádzkovateľom jednotky CSIRT.

(3) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 2 prikladá
dokumentáciu preukazujúcu splnenie požiadaviek podľa
§ 15.

(4)

Konanie podľa odseku 1 sa začína dňom
43

doručenia úplnej žiadosti úradu. Ak žiadosť nie je úplná,
úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie v stanovenej lehote,
ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Ak žiadateľ
žiadosť v stanovenej lehote nedoplní požadovaným
spôsobom, úrad na žiadosť ďalej neprihliada.

(5) Úrad v konaní podľa odseku 1 rozhodne do 90
dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti a ak posúdi zhodu
jednotky CSIRT, vydá rozhodnutie o akreditácii.
Rozhodnutie o akreditácii je vydané na dobu určitú,
spravidla na päť rokov.

(6) Úrad môže na základe žiadosti opakovane
predĺžiť platné rozhodnutie o akreditácii, ak nenastala
zmena podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie
o akreditácii vydané. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety
sa predkladá úradu najviac šesť kalendárnych mesiacov
pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o akreditácii.
Na konanie a na podanie žiadosti sa vzťahuje odsek 1, 2
a 7. Ak úrad predĺženie akreditácie uzná, vydá o tom
rozhodnutie podľa odseku 5 s doložkou „predĺženie“.
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(7) Úrad môže akreditovať jednotku CSIRT aj na
základe žiadosti osoby, ktorá nie je vecne príslušnou
autoritou.

(8) Úrad môže na základe žiadosti uznať
akreditáciu jednotky CSIRT, ktorá bola akreditovaná
podľa predpisov iného štátu alebo medzinárodnej
organizácie, ak je zabezpečené splnenie podmienok
akreditácie jednotky CSIRT podľa tohto zákona. Na
uznanie akreditácie sa primerane použijú ustanovenia
o akreditácii. Ak úrad akreditáciu uzná, vydá o tom
rozhodnutie podľa odseku 5 s doložkou „uznanie“.

(9) Úrad akreditovanú jednotku CSIRT zaradí do
zoznamu jednotiek CSIRT.

(10) Akreditácia jednotky CSIRT podlieha
povinnosti uhradiť správny poplatok.

45

(11) Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 14
Podmienky akreditácie jednotky CSIRT

a)
b)

c)

(1) Prevádzkovateľ jednotky CSIRT preukazuje
úradu, že
má požadované technické, technologické
a personálne vybavenie,
má vytvorené podmienky umožňujúce chránený
prenos a spracovanie údajov spôsobom podľa
osobitného predpisu,20)
chráni informácie a údaje, ktoré v súvislosti

[P86] požiadavky na CSIRT by mali byť explicitne stanovené vyhláškou, tu by mal na ňu byť

odkaz

20

) Zákon č. 215/2004 Z. z.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z.
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d)

s plnením povinnosti podľa tohto zákona získava
a spracováva ich tak, aby nebola narušená ich
dostupnosť, dôvernosť, autentickosť a integrita,21)
dokumentáciu, informačné systémy a ostatné
informačno-komunikačné technológie
prevádzkované jednotkou CSIRT sú umiestnené
v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená
ich dôvernosť, autentickosť a integrita.22)

[P87] ide o vyhlášku, ktorá upravuje podrobnosti o certifikácii a schvaľovaní systémov a

prostriedkov šifrovej ochrany informácií (ďalej len „prostriedok“) do prevádzky, ich
použití, nasadení, preprave, evidencii a používaní šifrových materiálov,. Potrebuje CSIRT
šifrátor ?
[P88] vyhláška, na ktorú sa zákon odvoláva, vychádza z medzinárodných noriem, ktoré boli

zrušené
[P89] pojmy neboli definované

(2) Prevádzkovateľ jednotky CSIRT preukazuje
splnenie podmienok podľa odseku 1 príslušnou
dokumentáciou.

21

) § 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z.

22

) § 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z.
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§ 15
Povinnosti prevádzkovateľa jednotky CSIRT

(1) Prevádzkovateľ jednotky CSIRT musí
zabezpečiť, aby jednotka CSIRT v jeho pôsobnosti, ktorá
je zaradená v zozname jednotiek CSIRT, nepretržite
počas celej doby svojej prevádzky
a)

spĺňala podmienky akreditácie podľa § 14,

b)

plnila úlohy podľa § 16,

c)

monitorovala, evidovala a analyzovala
kybernetické bezpečnostné incidenty v pôsobnosti
toho, kto ju prevádzkuje alebo pre koho vykonáva
úlohy,

d)

navrhovala opatrenia na zabránenie ďalšiemu
pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu
kybernetických bezpečnostných incidentov
a poskytovala súčinnosť úradu a iným jednotkám
CSIRT pri vykonávaní týchto opatrení,

e)

dodržiavala spoločné mechanizmy spolupráce

[P90] CSIRT by mal v spolupráci so správcom systému, manažérom IB organizácie aj zasahovať

v priebehu bezpečnostného incidentu, aby zabránil jeho eskalácii a obmedzil škody
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jednotiek CSIRT na vnútroštátnej úrovni.
(2) Prevádzkovateľ jednotky CSIRT oznamuje
úradu všetky zmeny majúce vplyv na akreditáciu
jednotky CSIRT bezodkladne po tom, ako nastali.
(3) Ak jednotka CSIRT prestane spĺňať
požiadavky podľa tohto zákona, prevádzkovateľ jednotky
CSIRT to bezodkladne oznámi úradu a úrad jednotku
CSIRT vyradí zo zoznamu jednotiek CSIRT.
(4) Úrad môže na základe vlastného
zistenia oboznámiť prevádzkovateľa jednotky CSIRT
o neplnení požiadaviek podľa tohto zákona s uvedením
lehoty na ich odstránenie. Ak prevádzkovateľ jednotky
CSIRT nedostatky podľa prechádzajúcej vety na základe
oznámenia úradu neodstráni v určenej lehote, úrad zruší
rozhodnutie o akreditácii a jednotku CSIRT vyradí zo
zoznamu jednotiek CSIRT.
(5) Na jednotku CSIRT, akreditovanú v zmysle §
13 odsek 7, ktorú prevádzkuje osoba, ktorá nie je vecne
príslušnou autoritou, sa nevzťahujú žiadne práva
vyplývajúce z tohto zákona.
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§ 16
Úlohy jednotky CSIRT

(1)
Jednotka CSIRT vo svojej pôsobnosti
zodpovedá za riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov a vykonáva reaktívne a preventívne služby.

[P91] toto nezodpovedá špecifikácii náplni CSIRT agentúrou ENISA

(2)
Preventívne služby sa zameriavajú na
prevenciu kybernetických bezpečnostných incidentov
vytváraním bezpečnostného povedomia, výcvikom a

[P93] koho má CSIRT cvičiť?

a)
b)

spoluprácou s ostatnými jednotkami CSIRT,
monitorovaním a evidenciou kybernetických
bezpečnostných incidentov,

c)

pripojením na jednotný informačný systém
kybernetickej bezpečnosti,

d)

poskytovaním informácií a údajov do
jednotného informačného systému

[P92] CSIRT by mal pomáhať riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty v oblasti svojej pôsobnosti.

Čo znamená zodpovedá za riešenie?

[P94] čo je náplňou spolupráce CSIRT s ostatnými CSIRT-ami v oblasti prevencie?
[P95] monitorovanie a evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov ešte nie je prevencia,

to je dobré nanajvýš na štatistiku a možno zber podkladov pre analýzu trendov výskytu
kybernetických bezpečnostných incidentov
[P96] ani pripojenie na JISKB nie je preventívna služba
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kybernetickej bezpečnosti,
e)

prijímaním a zasielaním včasného varovania
pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi
prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti.

[P97] výstrahy a varovania , ktoré sa posielajú inými kanálmi ako je JISKB nie sú preventívne služby?
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(3)
Reaktívne služby, ktoré sa zameriavajú na
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
sú najmä
a)

výstrahy a varovania,
[P98] výstrahy a varovania boli definované ako preventívne služby

b) analýza kybernetických bezpečnostných
incidentov,

[P99] analýza prichádza až po dokonanom kybernetickom bezpečnostnom incidente, takže nie je

reaktívna služba

c) podpora reakcie na kybernetické bezpečnostné
incidenty,

[P100] čo sa rozumie pod reakciou? Toto nebolo nikde poriadne konkretizované.

d) koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné
incidenty,
e) návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu
pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu
kybernetických bezpečnostných incidentov.

[P101] toto je problematické, pretože CSIRT nemusí mať kapacity na to, aby každý bezpečnostný

incident realizoval dostatočne podrobne na to, aby dokázal navrhnúť komplexné opatrenia,
ktorých implementácia by znížila riziko.
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Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a digitálna
služba a poskytovateľ digitálnej služby

§ 17
Základná služba a prevádzkovateľ základnej služby

(1) Ak prevádzkovateľ služby v sektoroch podľa
prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu prahových
hodnôt kritérií ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom, oznámi to úradu do 30 dní odo dňa,
kedy prekročenie zistil; to neplatí pre prevádzkovateľa
základnej služby, ktorým správca informačného systému
verejnej správy.9)
(2)
a)
b)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje

je

názov a sídlo,
zoznam služieb, ktorých sa prekročenie prahových
hodnôt kritérií týka,
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c)
d)
e)
f)

informáciu
o možnom
alebo
existujúcom
cezhraničnom presahu služby,
percentuálny podiel služby na trhu,
geografické rozšírenie služby,
informáciu
o
alternatívnych
možnostiach
zachovania
kontinuity
služby
v prípade
kybernetického bezpečnostného incidentu.

[P102] toto je nepresné. Budú existovať kybernetické bezpečnostné incidenty, ktoré neovplyvnia

poskytovanie základnej služby, ďalšie, ktoré môžu znížiť úroveň, resp. vyradiť systém
poskytovateľa z prevádzky úplne. Kontinuita služby nie je spojená s úrovňou služby. Tú je
potrebné kvantifikovať

(3) Na základe oznámenia podľa odseku 1 úrad
zaradí službu do zoznamu základných služieb a jej
prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov
základných služieb.
(4) Úrad zaradí službu do zoznamu základných
služieb a jej prevádzkovateľa do registra
prevádzkovateľov základných služieb aj na základe
podnetu vecne príslušnej autority alebo z vlastnej
iniciatívy, ak sa dozvie o prekročení prahových hodnôt
kritérií ustanovených všeobecne záväzným právnym
predpisom.

[P103] úrad nebude overovať pravdivosť poskytnutých informácií? Minimálne by mal overiť, či je

náhradné riešenie reálne.

[P104] konkrétny odkaz na predpis

54

§ 18
Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby

(1) Prevádzkovateľ základnej služby je od okamihu
zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb
povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia najmenej
v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 19.

[P105] tam môže byť problém s okamihom zaradenia, úrad by asi mal mať oznamovaciu

(2) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný pred
uzatvorením zmluvy s dodávateľom na výkon činnosti pre
prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“)
uzatvoriť dohodu o zabezpečení plnení bezpečnostných opatrení
podľa § 19 počas celej doby platnosti zmluvy. Dohoda tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy s dodávateľom na výkon činnosti
pre prevádzkovateľa základnej služby.

[P107] čo ak už je registrovaný v inom členskom štáte EÚ a začne poskytovať službu na

povinnosť
[P106] čo ak má prevádzkovateľ základnej služby vzhľadom na špecifickosť svojho

systému iné komplexné riešenie bezpečnosti, ktoré je nekompatibilné
s požiadavkami §19

Slovensku?

(3) Ak prevádzkovateľ základnej služby túto poskytuje
aj v inom členskom štáte Európskej únie, úrad v súčinnosti
s príslušným orgánom tohto členského štátu rozhodne o tom,
podľa kritérií ktorého členského štátu bude prevádzkovateľ
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základnej služby identifikovaný tak, aby bol jednoznačne
identifikovaný ako prevádzkovateľ základnej služby aspoň
v jednom z týchto členských štátov.

(4) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný
bezodkladne hlásiť kybernetický bezpečnostný incident
identifikovaný podľa § 24 ods. 1 prostredníctvom jednotného
informačného systému kybernetickej bezpečnosti podľa § 23,
riešiť tento kybernetický bezpečnostný incident a spolupracovať
s úradom a vecne príslušnou autoritou a na tento účel je povinný
poskytovať úradu a vecne príslušnej autorite požadovanú
súčinnosť ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité
pre riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.

[P108] asi by malo ísť o incident v slovenskom kybernetickom priestore
[P109] prečo by sa na hlásenie nemohli používať aj iné komunikačné kanály?

(5) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť
zmeny v údajoch podľa § 17 ods. 2 najneskôr do 30 dní odo dňa
ich vzniku.
(6) 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
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systém základnej služby pripojená.23)

(7) O hlásenom kybernetickom bezpečnostnom
incidente podľa odseku 4 je prevádzkovateľ základnej služby
povinný informovať tretie strany, ak si osobitné záujmy
vyžadujú.

[P110] čo sú to osobitné záujmy? kde sú definované?

23

) § 5 zákona č. 351/2011 Z. z.
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§ 19
Bezpečnostné opatrenia

(1) Bezpečnostné opatrenia predstavujú úlohy,
procesy, role a technológie v oblasti organizačnej,
personálnej a technickej, ktorých cieľom je zabezpečenie
kybernetickej bezpečnosti počas celej doby životnosti
informačného a komunikačného systému
prevádzkovateľa základnej služby.

[P111] definícia je zmätočná, lebo

a. bezpečnostné opatrenie je implementovaný bezpečnostný mechanizmus, ktorý
svojím pôsobením znižuje pravdepodobnosť naplnenia hrozby alebo jej dopady na
aktíva systému/organizácie
b. úloha je niečo, čo by mal subjekt splniť, t.j. zadanie, ktoré ešte nebolo realizované
c. proces je postup riešenia nejakej úlohy, bezpečnosť sa dá zvýšiť prehodnotením
procesov, ale proces ako opatrenie je zriedkavý
d. roľa je poľnohospodársky využívaný pozemok, spravidla ide o ornú pôdu. Tu ide
o roly
e. technológia je príliš široký pojem
f.

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ?

g. bezpečnosť nestačí zaistiť počas doba životnosti, ale počas celého životného cyklu
h. nemožno sa obmedzovať len na prevádzkovateľov základných služieb

Bezpečnostné opatrenia, realizované v závislosti od
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klasifikácie informácií a kategorizácie sietí
a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými
štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa
osobitného predpisu, prijíma prevádzkovateľ základnej
služby s cieľom predchádzať kybernetickým
bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv
kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu
prevádzkovania základnej služby.

[P112] realizácia bezpečnostných opatrení nezávisí od klasifikácie informácií.

a. Realizácia opatrení je technická alebo organizačná záležitosť.
b. opatrenia sa vyberajú na základe analýzy rizík a pri analýze rizík sa zohľadňuje
hodnota rizika, meraná dopadom hrozby na aktívum a možnosťou, že k naplneniu
hrozby dôjde; klasifikácia informácie sa prejavuje buď v metóde odhadu alebo
posúdenia rizika (stanovenie hranice akceptovateľného rizika).
c. ISO/IEC pripravuje jednu normu pre kybernetickú bezpečnosť, ale má minimálne 40
noriem v oblasti manažmentu informačnej bezpečnosti. Aj norma ISO/IEC 27032 —
Guideline for cybersecurity sa opiera o normy radu ISO/IEC 270xx
d. aké štandardy kebernetickej bezpečnosti, rôzne od štandardov pre informačnú
bezpečnosť bude NBÚ vydávať?

(2) Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí
a informačných systémov podľa odseku 1 sa vykonáva na
základe významnosti, funkcie a účelu informácií
a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť,
integritu, dostupnosť, kvalitu a kontrolnú činnosť.

[P113] klasifikácia je nekompatibilná s prístupom používaným v normách, kde sa oddeľuje obsah

a požadovaná úroveň bezpečnosti
a. existujú typy informácie
b. bezpečnostné požiadavky
c. úrovne požiadaviek
[P114] neboli definované

a.

dôvernosť, integrita, dostupnosť,
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b. kvalita (čoho)?
c. aká kontrolná činnosť?
[P115] nie je jasné ako súvisí klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

(3)
oblasť

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú pre

a)

riadenia bezpečnosti a rizík,

b)

personálnej bezpečnosti,

c)

bezpečnosti systémov a zariadení,

d)

riadenia prevádzky,

e)

riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov

f)

riadenia dostupnosti siete a informačného systému,

g)

monitorovania, testovania bezpečnosti a
bezpečnostných auditov,

h)

technických opatrení.

[P116] bezpečnostné opatrenia sa nevyberajú pre oblasť, ale vyberajú sa bezpečnostné

opatrenia z oblasti (a to ešte nie je povedané ako)
a. ešte aj tak by to bola zlá formulácia, lebo
i. bezpečnosť systémov a zariadení zahŕňa väčšinu z ostatných oblastí
ii. aké opatrenia slúžia na riadenie dostupnosti siete?
b. opatrenia pre oblasť technických opatrení
c. chýba fyzická bezpečnosť, kryptológia, riadenie prístupu, súlad s legislatívou,
organizačné opatrenia
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(4)
najmenej
a)

Bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať

detekciu kybernetických bezpečnostných
incidentov,

[P117] toto je len jedna z asi desiatich oblastí podľa ISO/IEC 27002 – riešenie bezpečnostných

incidentov. Okrem toho
a. aký je rozdiel medzi

b)

evidenciu kybernetických bezpečnostných
incidentov,

i.

vnútornými postupmi pre riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov

c)

vnútorné postupy a predpisy pre riešenie
kybernetických bezpečnostných incidentov,

ii.

postupmi riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov

iii.

riešením kybernetických bezpečnostných incidentov (podľa stanovených
postupov)?

d)

postupy riešenia kybernetických bezpečnostných
incidentov,

e)

riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,

f)

určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu
hlásení,

g)

pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie
a riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov a centrálneho systému včasného
varovania podľa § 10.
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(5) Bezpečnostné opatrenia sa realizujú na
základe bezpečnostnej dokumentácie, ktorú
prevádzkovateľ základnej služby schvaľuje pred
zaradením siete a informačného systému prevádzkovateľa
základnej služby do prevádzky a aktualizuje ju po každej
zmene majúcej vplyv na bezpečnostné opatrenia.

[P118] bezpečnostná dokumentácia

a. čo obsahuje,
b. na čo sa vzťahuje,
c. kto ju vypracuje
d. na akej úrovni
[P119] prečo by ju mal schvaľovať prevádzkovateľ?
[P120] nemal by prevádzkovateľ vypracovať na systém štandardný bezpečnostný projekt?

[P121] nie je to dlhá doba?

(6) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný
raz za dva roky, a po každej zmene majúcej významný
vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia, preveriť
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení.

[P122] čo ak sa postupne oslabí účinnosť bezpečnostných opatrení?

[P123] celý tento § je potrebné prepísať
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§ 20
Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby

(1)
Poskytovateľ služby podľa prílohy č. 2 je na účely
zaradenia do zoznamu digitálnych služieb a do registra
poskytovateľov digitálnych služieb povinný, najneskôr do 30
dní odo dňa začatia poskytovania takejto služby oznámiť úradu
a)

názov a sídlo,

b)

kontaktné údaje,

c)

poskytovanú službu,

d)

názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 22.

(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 úrad zaradí
službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do
registra poskytovateľov digitálnych služieb.

[P124] aké informácie o poskytovanej digitálnej službe je poskytovateľ povinný poskytnúť

úradu?
a. čo znamená oznamovať poskytovanú službu

[P125] úrad nebude preverovať úplnosť a pravdivosť poskytnutých informácií?
[P126] čo ak dôjde k falošným hláseniam s cieľom skompromitovať nejakého

poskytovateľa a spôsobiť mu problémy s úradom?
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(3)
Úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb
a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych
služieb aj z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvie o poskytovaní
takejto služby.
(4)
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný hlásiť
zmeny v údajoch podľa odseku 1 najneskôr do 30 dní odo dňa
ich vzniku.

§ 21
Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby

(1) Poskytovateľ digitálnej služby je povinný prijať a
dodržiavať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia podľa §
19 na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením kontinuity
digitálnej služby a procesu riešenia kybernetických
bezpečnostných incidentov. Na tento účel je poskytovateľ
digitálnej služby povinný vyčleniť dostatočné personálne,
materiálno-technické, časové a finančné zdroje s cieľom

[P127] zmätočná a zavádzajúca formulácia:

a. opatrením (na ochranu prístupu) sú napríklad bezpečnostné dvere. Čo
znamená dodržiavať dvere?
b. riziko je chybne definované ako hrozba a na riadenie búrok, zemetrasení,
výbuchov sopiek asi neexistujú vhodné opatrenia
c. narušenie kontinuity (poskytovania) digitálnej služby nie je jediný
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bezpečnostný problém, ktorý by prevádzkovateľ mal riešiť

zabezpečenia kontinuity digitálnej služby.

d. opatrenia na účely procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov
(akých a v akom systéme?)
e. na aký účel?
f.

personálne zdroje nestačia, sú potrební dostatočne kvalifikovaní odborníci na
informačnú bezpečnosť

g. aké časové zdroje (doba na riešenie, ľudská kapacita)?
h. samotná kontinuita nestačí, je potrebná aj spoľahlivosť a kvalita (napr. zníženie
prenosovej rýchlosti Internetu, predĺženie doby vybavovania žiadosti) môže
nastať aj pri zachovaní kontinuity

(2) Poskytovateľ digitálnej služby na účely splnenia
povinnosti podľa odseku 1 posudzuje najmä
a)
bezpečnosť informačného a komunikačného systému
a jeho schopnosť predchádzať a riešiť kybernetický
bezpečnostný incident,

[P128] podľa čoho sa posudzuje bezpečnosť systému?
[P129] existuje veľa hrozieb, zraniteľností a veľa scenárov vzniku bezpečnostných

incidentov,
a. posudzovať jeden bezpečnostný incident nestačí
b. implementované opatrenia nemusia stačiť na to, aby bol systém odolný voči
akýmkoľvek bezpečnostným incidentom

b)
c)

spôsob zachovania kontinuity digitálnej služby v prípade
kybernetického bezpečnostného incidentu,
súlad informačného a komunikačného systému

c. systém nie je sám o sebe schopný riešiť bezpečnostné incidenty, spravidla sú
na to potrební ľudia
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s bezpečnostnými štandardmi v oblasti kybernetickej
bezpečnosti.

d. namiesto dvojice sieť a informačný systém tu máme systém a komunikačný
systém
e. pojem komunikačný systém nebol definovaný

(3) Poskytovateľ digitálnej služby je povinný
prostredníctvom jednotného informačného systému
kybernetickej bezpečnosti hlásiť každý kybernetický
bezpečnostný incident s významným dopadom na poskytovanie
jeho služieb podľa § 25, pokiaľ má prístup k informáciám
nevyhnutným pre posúdenie významnosti tohto dopadu,
bezodkladne po jeho zistení, riešiť kybernetický bezpečnostný
incident podľa § 27 a na tento účel spolupracovať s úradom.
(4) Ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na
poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa
základnej služby, informuje o tejto skutočnosti prevádzkovateľa
základnej služby prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti.
(5) O hlásenom kybernetickom bezpečnostnom
incidente podľa odseku 3 je poskytovateľ digitálnej služby je
povinný informovať tretie strany, ak si osobitné záujmy
vyžadujú.

[P130] aké sú spôsoby zachovania kontinuity digitálnej služby?
[P131] určite bude existovať viacero typov bezpečnostných incidentov, ktoré vyradia

systém prostredníctvom ktorého sa poskytuje digitálna služba, z činnosti
[P132] také štandardy zatiaľ neexistujú, kto ich napíše a zaistí ich medzinárodnú

kompatibilitu?
[P133] čo ak ide o incident, ktorý zničil IKT v organizácii, ktorá na základe toho nebude

mať ako nahlasovať bezpečnostný incident? Na nahlasovanie bezpečnostných
incidentov CSIRT-u sa používa viacero komunikačných kanálov
[P134] väzba na jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti je zbytočná. Nie

je jasné, čo sa má dosiahnuť informovaním poskytovateľa základnej služby (a
prostredníctvom JISKB)

[P135] čo sú osobitné záujmy? AK CA nie je schopná poskytovať niektoré certifikačné

služby, musí o tom informovať dotknutých klientov na základe zmluvy
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§ 22
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby

(1) Zástupcom poskytovateľa digitálnej služby je
právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá
má sídlo v Slovenskej republike, ak odsek 2 neustanovuje
inak, a ktorá je poskytovateľom digitálnej služby písomne
poverená konať v jeho mene a na jeho zodpovednosť vo
vzťahu k povinnostiam podľa tohto zákona.
(2) Poskytovateľ digitálnej služby, ktorý
poskytuje službu v Slovenskej republike, nemá sídlo
v Európskej únii a neustanovil si svojho zástupcu v inom
členskom štáte Európskej únie, je povinný si ustanoviť
svojho zástupcu v Slovenskej republike.
(3) Ak je poskytovateľ digitálnej služby usadený
v Slovenskej republike alebo tu má ustanoveného
zástupcu, ale jeho siete a informačné systémy sa
nachádzajú v inom členskom štáte Európskej únie, úrad
pri výkone štátnej správy a kontroly spolupracuje s
príslušným orgánom dotknutého členského štátu
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Európskej únie.

Systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
§ 23
Kategorizácia kybernetických bezpečnostných
incidentov
Na základe presiahnutia prahových hodnôt pre
jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných
incidentov určených všeobecne záväzným právnym
predpisom sa rozlišuje kybernetický bezpečnostný
incident ako závažný kybernetický bezpečnostný incident,
kybernetický bezpečnostný incident s významným
dopadom a kybernetický bezpečnostný incident, ktorý
závažne znižuje kybernetickú bezpečnosť.

[P136] kategorizácia bezpečnostných incidentov sa teda robí na základe závažnosti dopadu,

potom
a. budú prahové hodnoty absolútne alebo relatívne; t.j. v akom kontexte sa bude
posudzovať dopad – na poskytovateľa služieb, Slovensko, Internet?
b. kde je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý definuje spôsob klasifikácie
bezpečnostných kybernetických incidentov?
c. označenia stupňov závažnosti sú síce originálne, ale nezodpovedajú štandardným
(nízka, stredná, vysoká úroveň)
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§ 24
Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
prevádzkovateľom základnej služby

(1) Prevádzkovateľ základnej služby identifikuje
kybernetický bezpečnostný incident ako závažný kybernetický
bezpečnostný incident, kybernetický bezpečnostný incident
s významným dopadom a kybernetický bezpečnostný incident,
ktorý závažne znižuje kybernetickú bezpečnosť na základe
presiahnutia prahových hodnôt pre jednotlivé kategórie
kybernetických bezpečnostných incidentov určených všeobecne
záväzným právnym predpisom.
(2) Ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na
poskytovanie digitálnej služby prevádzkovateľa základnej
služby, je prevádzkovateľ základnej služby povinný hlásiť
poskytovateľovi digitálnej služby každý závažný vplyv na
kontinuitu základnej služby.
(3) Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
podľa odseku 1 a hlásenie podľa odseku 2 sa vykonáva
v komunikačnom systéme pre hlásenie a riešenie

[P137] tu sa len opakuje §23 a zbytočne. Jediná podstatná informácia je, že incident

klasifikuje prevádzkovateľ základnej služby

[P138] bezpečnostné incidenty, ktoré majú iný dopad na poskytovanie služby hlásiť

nemusí? (cena, zníženie priepustnosti prenosového kanála, zmena majiteľa)

[P139] aký to má zmysel okrem toho, že bude existovať záznam o tom, že sa

poskytovateľ digitálnej a základnej služby vzájomne informovali?

69

kybernetických bezpečnostných incidentov prostredníctvom
jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.

[P140] znamená táto formulácia, že komunikácia pomocou komunikačného systému pre

hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov je povinná a iný
spôsob komunikácie sa neuznáva?
[P141] toto sú technické detaily, ktoré do zákona nepatria a treba ich upraviť vyhláškou.

(4) Pokiaľ do doby hlásenia kybernetického
bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky alebo nedošlo
k ukončeniu jeho riešenia spôsobom podľa § 27 ods. 1 písm. b)
alebo c), prevádzkovateľ základnej služby

V zákone by mala byť len oznamovacia povinnosť a odkaz na vyhlášku
(informácie, ktoré je nahlasovateľ incidentu povinný poskytnúť, formát údajov
a spôsob nahlasovania upraví úrad vyhláškou)

a)

odošle neúplne hlásenie, v ktorom vyznačí identifikátor
neukončeného hlásenia,
b) po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému
bezodkladne doplní hlásenie s vyznačeným indikátorom
neukončeného hlásenia.
(5) Na účely hlásenia kybernetických bezpečnostných
incidentov a zaistenia funkcionality komunikačného systému pre
hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov môže úrad
uzatvoriť písomnú dohodu o spôsobe a forme hlásenia
kybernetických bezpečnostných incidentov s prevádzkovateľom
základnej služby.

[P142] ak sa majú údaje o kybernetických bezpečnostných incidentoch spracovávať

automaticky, minimálne rozsah a prípustné formáty údajov musia byť
jednoznačne určené
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§ 25
Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
poskytovateľom digitálnej služby

[P143] Pripomienky o nahlasovaní kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom

základnej služby sa vzťahujú aj na poskytovateľa digitálnej služby

(1) Poskytovateľ digitálnej služby identifikuje
kybernetický bezpečnostný incident s významným
dopadom na poskytovanie digitálnej služby na základe
presiahnutia prahových hodnôt pre jednotlivé kategórie
kybernetických bezpečnostných incidentov určených
všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2) Hlásenie kybernetických bezpečnostných
incidentov podľa odseku 1 sa vykonáva v komunikačnom
systéme pre hlásenie a riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov prostredníctvom jednotného
informačného systému kybernetickej bezpečnosti.

(3) Pokiaľ do doby hlásenia kybernetického
bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky alebo
nedošlo
k
ukončeniu
riešenia
kybernetického
bezpečnostného incidentu podľa § 27 ods. 1 písm. b)
alebo c), poskytovateľ digitálnej služby
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a)

odošle neúplne hlásenie, v ktorom vyznačí
identifikátor neukončeného hlásenia,
b) po obnove riadnej prevádzky siete a informačného
systému bezodkladne doplní hlásenie s vyznačeným
indikátorom neukončeného hlásenia.

(4) Na účely hlásenia kybernetických
bezpečnostných incidentov a zaistenia funkcionality
komunikačného systému pre hlásenie kybernetických
bezpečnostných incidentov môže úrad uzatvoriť písomnú
dohodu o spôsobe a forme hlásenia kybernetických
bezpečnostných incidentov s poskytovateľom digitálnej
služby.

§ 26
Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných
incidentov
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(1)
Právo každého hlásiť kybernetický
bezpečnostný incident nie je kategorizáciou
kybernetických bezpečnostných incidentov dotknuté.
(2)
Dobrovoľné hlásenie kybernetických
bezpečnostných incidentov sa vykonáva
v komunikačnom systéme pre hlásenie a riešenie
kybernetických bezpečnostných incidentov
prostredníctvom jednotného informačného systému
kybernetickej bezpečnosti.

(3)
Úrad spracováva a analyzuje dobrovoľné
hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické
podmienky a kapacity tak, aby nedošlo k neprimeranému
zaťažovaniu subjektov, ktorým vyplývajú povinnosti
podľa tohto zákona a neobmedzovala sa medzinárodná
spolupráca podľa § 8.

[P144] je na to komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných

incidentov stavaný?
a. kto má k nemu reálne prístup?
b. bude schopný nahlásiť incident?
[P145] popísaným spôsobom je možné nahlasovať kybernetické bezpečnostné incidenty na

účely ich evidencie, ale nie riešenia. Aby človek mohol použiť komunikačný systém pre
hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, musí mať počítač
s prístupom na Internet, poznať adresu JISKB. Ako nahlasovať bezpečnostné incidenty
typu, že robotníci pri výkopoch pretrhli kábel? Aby nahlasovanie bezpečnostných
incidentov pomohlo incidenty riešiť/obmedziť ich šírenie, musia existovať núdzové
komunikačné kanály
[P146] komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

je súčasťou JISKB, je zbytočné to opakovane uvádzať
[P147] DoS a DDoS útoky; ako bude úrad odlišovať dobrovoľné hlásenia od fingovaných

povinných?
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§ 27
Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
[P148] §3, písm. k „riešením kybernetického bezpečnostného incidentu všetky

postupy súvisiace s odhaľovaním, analýzou a riešením následkov
kybernetického bezpečnostného incidentu.“

(1) Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
predstavuje najmä

a. rozpor s vyššie uvedenou definíciou

a)

varovanie pred závažným kybernetickým bezpečnostným
incidentom,

b)

reaktívne opatrenie a

c)

ochranné opatrenie.

(2) Varovanie pred závažným kybernetickým
bezpečnostným incidentom vyhlasuje úrad v prípade, že závažný
kybernetický bezpečnostný incident nastal alebo môže nastať,
prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej
bezpečnosti. Ak ide o naliehavý verejný záujem, varovanie pred

[P149] definícia §3 písm. f)

kybernetickým bezpečnostným incidentom
akákoľvek udalosť, ktorá má negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť.
Zmyslom varovania je upozorniť tých, ktorých by sa bezpečnostný incident
mohol dotknúť (dopad toho, čo už nastal, alebo hrozba útoku na ďalšie
systémy), aby sa pripravili (prijali adekvátne opatrenia). Zároveň by
varovanie malo obsahovať informácie o tom, čo je potrebné spraviť. Zákon
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zaoberá formálnou stránkou a nie obsahovou

závažným kybernetickým bezpečnostným incidentom sa vyhlási aj
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov24) a na
ústrednom portáli verejnej správy.

(3) Reaktívne opatrenie je priama odpoveď na
kybernetický bezpečnostný incident, spočívajúca v činnosti, ktorú je
potrebné vykonať alebo sa jej zdržať na účel ochrany informačných
systémov a sietí pred vznikom kybernetického bezpečnostného
incidentu alebo na účel riešenia kybernetického bezpečnostného
incidentu, ktorý nastal.

24

) Napríklad § 16 ods. 3 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

75

(4) Povinnosť vykonať reaktívne opatrenie ukladá úrad
rozhodnutím prevádzkovateľovi základnej služby alebo
poskytovateľovi digitálnej služby. Poskytovateľovi digitálnej služby
možno povinnosť vykonať reaktívne opatrenie uložiť iba počas
núdzového stavu.25)

[P150] zmätočné.

a. Keď už kybernetický bezpečnostný incident nastal, je neskoro prijímať
preventívne opatrenia, aby k nemu nedošlo a keďže
b. riešením kybernetického bezpečnostného incidentu všetky postupy
súvisiace s odhaľovaním, analýzou a riešením následkov kybernetického
bezpečnostného incidentu, reaktívne opatrenie je priama odpoveď na
kybernetický bezpečnostný incident, spočívajúca v postupoch súvisiacich
s odhaľovaním, analýzou a riešením následkov kybernetického
bezpečnostného incidentu, ktorý nastal.
[P151] reaktívne opatrenie je niečo drastické (odpojenie domény, zastavenie

poskytovania vybraných služieb); ale akým spôsobom sa potom riešia
lokálne bezpečnostné incidenty?
[P152] časový faktor – koľko bude trvať od odhalenia incidentu, až po realizáciu

reaktívneho opatrenia?

(5) Prevádzkovateľ základnej služby alebo poskytovateľ
digitálnej služby je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu
prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej
bezpečnosti vykonanie reaktívneho opatrenia podľa odseku 4 a jeho
výsledok a tieto skutočnosti preukázať.

25

) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
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(6) Na účely zvýšenia úrovne kybernetickej bezpečnosti
v podmienkach prevádzkovateľa základnej služby a na základe jeho
analýzy riešeného kybernetického bezpečnostného incidentu je
prevádzkovateľ základnej služby na výzvu úradu a v určenej lehote
povinný navrhnúť ochranné opatrenie, ktoré predkladá úradu na
schválenie. Úrad rozhodnutím navrhované ochranné opatrenie
schváli a určí lehotu na jeho vykonanie. V prípade, ak prevádzkovateľ
základnej služby nenavrhne ochranné opatrenie v určenej lehote je
povinný spolupracovať s úradom, vecne príslušnou autoritou
a jednotkou CSIRT na jeho návrhu.

[P153] ochranné opatrenia neboli definované
[P154] bežná prax informačnej bezpečnosti je, že keď dôjde k závažnému

bezpečnostnému incidentu, tak sa robí analýza príčin (v podstate analýza
rizík so zohľadnením odhalených zraniteľností a prehodnotením závažnosti
rizík) a navrhujú sa opatrenia na zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň,
opatrenia schvaľuje vedenie organizácie, implementujú sa atď. Pozri ISO/IEC
27001, 27002, 27005

[P155] bude mať úrad odborné kapacity na to, aby dokázal včas vyhodnotiť situáciu

a prijať potrebné rozhodnutia?
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§ 28
Stav kybernetického ohrozenia

(1) Stav kybernetického ohrozenia nastáva v prípade
závažného zníženia úrovne kybernetickej bezpečnosti alebo
bezprostrednej hrozby alebo rizika ohrozenia kybernetickej
bezpečnosti, ak by v jeho dôsledku mohlo dôjsť k narušeniu
bezpečnosti.26)

[P156] kybernetické ohrozenie

a. v akom rozsahu – celé Slovensko, alebo aj jeho časť, sektor kritickej
infraštruktúry?
b. kto posúdi závažnosť zníženia úrovne kybernetickej bezpečnosti a na
základe čoho?

(2) Stav kybernetického ohrozenia vyhlasuje úrad na
nevyhnutný čas, najdlhšie na 10 za sebou nasledujúcich dní
s možnosťou jeho opakovaného predĺženia najviac na dobu 30 za
sebou nasledujúcich dní.
(3) Vyhlásenie stavu kybernetického ohrozenia a ukončenie
stavu kybernetického ohrozenia nadobúda účinnosť vyhlásením.

c. pojem hrozba nebol definovaný
d. stav kybernetického ohrozenia nastáva v prípade rizika ohrozenia
kybernetickej bezpečnosti, ak by v jeho dôsledku mohlo dôjsť
k narušeniu bezpečnosti (štátu?)
[P157] spresniť citáciu, lebo opatrením je aj vyhlásenie varovania, zrejme sa majú

na mysli reaktívne opatrenia

(4) Stav podľa odseku 3 sa vyhlasuje zverejnením, pričom
v čase naliehavej situácie podľa odseku 8 sa môže stav kybernetického
ohrozenia vyhlásiť len ústnym prehlásením; zverejnenie sa v takomto

26

) Čl. 1 ods. 3 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
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prípade zabezpečí akonáhle pominú dôvody naliehavosti. Právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú masovokomunikačné
prostriedky, sú povinné na požiadanie úradu bezodkladne a bezplatne
vyhlásenie zverejniť.
[P158] nepresné, asi treba oddeliť všeobecné a konkrétne, činnosti, ktoré

vykonáva Úrad a ktoré na jeho príkaz iné inštitúcie

(5) V čase stavu kybernetického ohrozenia môže úrad na účely
zaistenia kybernetickej bezpečnosti vecne príslušnej autorite, jednotke
CSIRT, prevádzkovateľovi základnej služby a poskytovateľ digitálnej
služby ukladať povinnosť riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty
podľa § 27.

(6) Úrad o svojich postupoch, úkonoch a opatreniach
vykonaných počas stavu kybernetického ohrozenia priebežne
informuje vládu.
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(7) V prípade, ak úrad vyčerpá na účely zabezpečenia
kybernetickej bezpečnosti dostupné prostriedky na riešenie stavu
kybernetického ohrozenia, požiada vládu o vyhlásenie krízovej
situácie.27)

(8) Z dôvodu neodkladnosti a naliehavosti riešenia stavu
kybernetického ohrozenia úrad na účel zaistenia kybernetickej
obrany,28) informuje ministerstvo obrany o skutočnostiach, ktoré
nasvedčujú, že kybernetický bezpečnostný incident môže byť
kybernetickým terorizmom, alebo môže byť použitý ako prostriedok
teroristického útoku.

[P159] zbytočne komplikované a nezrozumiteľné formulácie, stav kybernetického

ohrozenia je tak vážna záležitosť, že by o nej mali byť informované všetky
inštitúcie, ktoré by pri riešení mohli pomôcť.

[P160] čo znamená, že kybernetický bezpečnostný incident môže byť použitý ako

prostriedok teroristického útoku?
a. útok na prvky kybernetického priestoru je kybernetický bezpečnostný
incident
b. môže byť súčasťou širšie koncipovaného teroristického útoku (týždeň
po útoku na Dvojičky, červ NIMDA)

(9) Ministerstvo obrany vykonáva v potrebnom rozsahu štátnu
správu na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa tohto zákona

27

c. čo je teroristický útok, kybernetický terorizmus? tieto pojmy neboli
definované

) Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z.

28

) § 1 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
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a)

po vypovedaní vojny alebo vyhlásení vojnového stavu,13)

b) v čase krízovej situácie, ak kybernetický bezpečnostný incident
ohrozuje systém obrany štátu a spôsobilosť zabezpečiť obranu
štátu,29)
c)

29

ak informácie o kybernetickom bezpečnostnom incidente
nasvedčujú, že kybernetický bezpečnostný incident môže byť
kybernetickým terorizmom, alebo môže byť použitý ako
prostriedok teroristického útoku a prijaté opatrenia neviedli k jeho
odstráneniu v čase, ustanovenom pre daný typ ohrozenia alebo
daný sektor všeobecne záväzným právnym predpisom.

) Zákon č. 319/2002 Z. z., 321/2002 Z. z.
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Kontrola a audit

§ 29
Kontrola

(1) Pri výkone kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto
zákona postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti
ustanovených osobitným predpisom.30)

[P161] je možné pri kontrole v súkromných spoločnostiach postupovať podľa

zákona o kontrole v štátnej správe?

[P162] ktoré orgány členských štátov EÚ môžu dať podnet na kontrolu?

(2) Na účely výkonu kontroly má prevádzkovateľ základných
služieb a poskytovateľ digitálnych služieb práva a povinnosti

30

) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
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kontrolovaného subjektu podľa osobitného predpisu.31)

(3) Úrad môžu vykonávať kontrolu na základe informácií
zistených z vlastnej činnosti, podnetu inej fyzickej osoby alebo
právnickej osoby alebo príslušného orgánu iného členského štátu
Európskej únie.

(4) Úrad vykoná kontrolu u poskytovateľa digitálnych služieb
len v prípade dôvodného podozrenia, že poskytovateľ digitálnych
služieb nespĺňa požiadavky stanovené týmto zákonom.

(5) Ak úrad zistí, že prevádzkovateľ základnej služby alebo
poskytovateľ digitálnej služby nespĺňa povinnosti podľa tohto zákona
alebo podľa jeho vykonávacích predpisov, uloží mu opatrenia na
nápravu a lehotu na odstránenie nedostatkov.

(6)

Príslušníci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly

31

) § 12 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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a v rozsahu potrebnom na jej vykonanie oprávnení vstupovať do
komunikačných a informačných systémov do úrovne správcu
systému, vrátane oprávnenia dočasne zmeniť hardvérovú alebo
softvérovú konfiguráciu.

(7) Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať s
úradom v súvislosti s vykonávaním kontroly vrátane poskytovania
informácií súvisiacich s jej výkonom.

do ktorých systémov chcú kontrolóri vstupovať?
zmeny konfigurácie
d. aké zmeny a z akého dôvodu?

(8) Kontrolované subjekty sú povinné spolupracovať
s úradom v súvislosti s vykonávaním kontroly a poskytovať úradu
informácie, doklady, vyjadrenia a ďalšie materiály vzťahujúce sa na
plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly a informácie potrebné
na zabezpečenie prípravy kontroly.

e. kto ponesie prípadné následky?
f.

(9) Príslušníci úradu sú oprávnení v súvislosti s výkonom
kontroly ukladať zamestnancom kontrolovaného subjektu a
vedúcemu kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu 100 eur za
sťaženie výkonu kontroly alebo za marenie výkonu kontroly.
Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac však úhrnne
500 eur.
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zabezpečia aj návrat do pôvodného stavu?

(10) Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do
dvoch mesiacov odo dňa zistenia marenia výkonu kontroly alebo odo
dňa sťaženia výkonu kontroly, najneskôr do šiestich mesiacov od
skončenia výkonu kontroly.

(11) Pri ukladaní poriadkovej pokuty príslušník úradu
postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

[P163] presná citácia predpisu

(12) Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
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§ 30
Audit

(1) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný
umožniť a podrobiť sa auditu kybernetickej bezpečnosti
do 24 mesiacov odo dňa zápisu prevádzkovateľa
základných služieb do registra prevádzkovateľov
základných služieb. Opakované audity, v závislosti od
klasifikácie informácií a kategorizácie sietí
a informačných systémov, sa vykonávajú spôsobom
podľa osobitného predpisu.32)

(2) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný
predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu
spolu s prípadnými opatreniami na nápravu a s lehotami
na ich odstránenie do 30 dní od ukončenia auditu.

[P164] audit kybernetickej bezpečnosti sa robí podľa zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý

je ináč zameraný

(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej
kontroly a auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa
osobitných predpisov.1)

a. podľa čoho sa robí audit?
b. metodika auditu?

32

) Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite.
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(3) Audit je oprávnená vykonať nezávislá,
odborne spôsobilá osoba s preukázateľnou praxou
v audite informačnej bezpečnosti.

[P165] prečo nie kybernetickej bezpečnosti?

(4) Náklady na audit podľa odseku 1 znáša
prevádzkovateľ základnej služby.

[P166] bezpečnostný audit je pre udržanie potrebnej úrovne kybernetickej bezpečnosti tak

dôležitý, že by mal existovať vykonávací predpis, upravujúci postup pri výkone auditu
informačnej bezpečnosti, podmienky na auditorov a i. Navyše, ak v tejto oblasti existuje
niekoľko medzinárodných noriem odborníci s dlhoročnými skúsenosťami
z bezpečnostných auditov informačných systémov
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Priestupky a iné správne delikty

§ 31

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
poruší povinnosť uvedenú v § 12 ods. 1 alebo § 18.
b)
poskytla nepravdivé údaje podľa § 17 ods. 1,
c)
nepostupovala v súlade s technickými, organizačnými alebo
personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom,
d)
neposkytla úradu požadovanú súčinnosť pri výkone kontroly
podľa tohto zákona.

[P167] o aké opatrenia ide? všetky, alebo len tie, ktoré sa týkajú prevádzky

systémov, pomocou ktorých sa poskytujú základné a digitálne služby? potom
by mal mať prevádzkovateľ stanovenú povinnosť dokumentovať opatrenia
a zabezpečiť školenia pre svojich zamestnancov, lebo človek nemôže
dodržiavať niečo, o čoho existencii nevie.
[P168] pri tejto formulácii by úrad mohol pokutovať zamestnanca za

jedenie/fajčenie na pracovisku, ak prevádzkovateľ takéto niečo zakázal. Má
aj takéto priestupky riešiť úrad?

(2) Za priestupok možno uložiť pokutu do 5 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný
predpis o priestupkoch.33)
(4) Priestupky prejednáva úrad.
(5) Pokuty za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

33

) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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§ 32

(1)
Úrad uloží pokutu až do 30 000 eur
prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí
správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 17
ods. 1, § 18 ods. 2 a 3 a ods. 5 a 6 a §19 ods. 6.

[P169] povinnosti

a. Ak prevádzkovateľ služby v sektoroch podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu
prahových hodnôt kritérií ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom,
oznámi to úradu do 30 dní odo dňa, kedy prekročenie zistil; to neplatí pre
prevádzkovateľa základnej služby, ktorým správca informačného systému verejnej
správy.
b. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný pred uzatvorením zmluvy s dodávateľom
na výkon činnosti pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“)
uzatvoriť dohodu o zabezpečení plnení bezpečnostných opatrení podľa § 19 počas
celej doby platnosti zmluvy.
c. Ak prevádzkovateľ základnej služby túto poskytuje aj v inom členskom štáte
Európskej únie, úrad v súčinnosti s príslušným orgánom tohto členského štátu
rozhodne o tom, podľa kritérií ktorého členského štátu bude prevádzkovateľ
základnej služby identifikovaný tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ako
prevádzkovateľ základnej služby aspoň v jednom z týchto členských štátov.
d. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť zmeny v údajoch podľa § 17 ods. 2
najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.
e. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný dňom zaradenia do registra
prevádzkovateľov základných služieb o tejto skutočnosti informovať podnik na
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poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí podľa osobitného
predpisu, ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej služby pripojená.)
f.

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný raz za dva roky, a po každej zmene
majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia, preveriť účinnosť
prijatých bezpečnostných opatrení.

porušenie povinností:

(2)
Úrad uloží pokutu až do výšky 5 %
celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok
prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí
správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 18
ods. 1 a 4, , § 24 ods. 2, § 27 ods. 5 a 6 a § 30 ods. 1
alebo ak nevykoná opatrenia na nápravu v lehote podľa
záverečnej správy o výsledkoch auditu.

g. Prevádzkovateľ základnej služby je od okamihu zaradenia do registra
prevádzkovateľov základných služieb povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné
opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 19.
h. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný bezodkladne hlásiť kybernetický
bezpečnostný incident identifikovaný podľa § 24 ods. 1 prostredníctvom jednotného
informačného systému kybernetickej bezpečnosti podľa § 23, riešiť tento
kybernetický bezpečnostný incident a spolupracovať s úradom a vecne príslušnou
autoritou a na tento účel je povinný poskytovať úradu a vecne príslušnej autorite
požadovanú súčinnosť ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité pre
riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a na zabezpečenie kybernetickej
bezpečnosti.
i.

Ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na poskytovanie digitálnej služby
prevádzkovateľa základnej služby, je prevádzkovateľ základnej služby povinný hlásiť
poskytovateľovi digitálnej služby každý závažný vplyv na kontinuitu základnej služby.

j.

Prevádzkovateľ základnej služby alebo poskytovateľ digitálnej služby je povinný bez
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zbytočného odkladu oznámiť úradu prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti vykonanie reaktívneho opatrenia podľa odseku 4
a jeho výsledok a tieto skutočnosti preukázať
k. Na účely zvýšenia úrovne kybernetickej bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa
základnej služby a na základe jeho analýzy riešeného kybernetického
bezpečnostného incidentu je prevádzkovateľ základnej služby na výzvu úradu a v
určenej lehote povinný navrhnúť ochranné opatrenie, ktoré predkladá úradu na
schválenie. Úrad rozhodnutím navrhované ochranné opatrenie schváli a určí lehotu
na jeho vykonanie. V prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby nenavrhne
ochranné opatrenie v určenej lehote je povinný spolupracovať s úradom, vecne
príslušnou autoritou a jednotkou CSIRT na jeho návrhu.
l.

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný umožniť a podrobiť sa auditu
kybernetickej bezpečnosti do 24 mesiacov odo dňa zápisu prevádzkovateľa
základných služieb do registra prevádzkovateľov základných služieb. Opakované
audity, v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných
systémov, sa vykonávajú spôsobom podľa osobitného predpisu. )

§21
m. Poskytovateľ digitálnej služby je povinný prijať a dodržiavať vhodné a primerané
bezpečnostné opatrenia podľa § 19 na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením
kontinuity digitálnej služby a procesu riešenia kybernetických bezpečnostných
incidentov. Na tento účel je poskytovateľ digitálnej služby povinný vyčleniť
dostatočné personálne, materiálno-technické, časové a finančné zdroje s cieľom
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zabezpečenia kontinuity digitálnej služby.

(3) Úrad uloží pokutu až do 30 000 eur
poskytovateľovi digitálnej služby, ktorý sa dopustí
správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 21
ods. 1 a 3 a § 22 od. 2.

n. Poskytovateľ digitálnej služby je povinný prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident
s významným dopadom na poskytovanie jeho služieb podľa § 25, pokiaľ má prístup
k informáciám nevyhnutným pre posúdenie významnosti tohto dopadu, bezodkladne
po jeho zistení, riešiť kybernetický bezpečnostný incident podľa § 27 a na tento účel
spolupracovať s úradom.
[P170] § 22 Poskytovateľ digitálnej služby, ktorý poskytuje službu v Slovenskej republike, nemá

sídlo v Európskej únii a neustanovil si svojho zástupcu v inom členskom štáte Európskej
únie, je povinný si ustanoviť svojho zástupcu v Slovenskej republike.

[P171] § 16 je všeobecný, opisný a neukladá explicitne jednotne CSIRT žiadne kontrolovateľné

povinnosti

a. Jednotka CSIRT vo svojej pôsobnosti zodpovedá za riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov a vykonáva reaktívne a preventívne služby.

(4) Úrad uloží pokutu až do výšky 5 %
celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok
poskytovateľovi digitálnej služby, ktorý sa dopustí

b. Preventívne služby sa zameriavajú na prevenciu kybernetických bezpečnostných
incidentov vytváraním bezpečnostného povedomia, výcvikom a
i.
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spoluprácou s ostatnými jednotkami CSIRT,

správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 16, §
20 ods. 1 a 4, § 21 ods. 1 a 3, § 25 alebo § 27 ods. 5.

ii.

monitorovaním a evidenciou kybernetických bezpečnostných incidentov,

iii.

pripojením na jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,

iv.

poskytovaním informácií a údajov do jednotného informačného systému
kybernetickej bezpečnosti,

v.

prijímaním a zasielaním včasného varovania pred kybernetickými
bezpečnostnými incidentmi prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti.

c. Reaktívne služby, ktoré sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov, sú najmä
i.

výstrahy a varovania,

ii.

analýza kybernetických bezpečnostných incidentov,

iii.

podpora reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty,

iv.

koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,

v.

návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu
a opakovanému výskytu kybernetických bezpečnostných incidentov.

[P172] § 20 (1) a (4)

a. Poskytovateľ služby podľa prílohy č. 2 je na účely zaradenia do zoznamu digitálnych
služieb a do registra poskytovateľov digitálnych služieb povinný, najneskôr do 30 dní
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odo dňa začatia poskytovania takejto služby oznámiť úradu
i.

názov a sídlo,

ii.

kontaktné údaje,

iii.

poskytovanú službu,

iv.

názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 22.

b. Poskytovateľ digitálnej služby je povinný hlásiť zmeny v údajoch podľa odseku 1
najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.
[P173] §21

a. Poskytovateľ digitálnej služby je povinný prijať a dodržiavať vhodné a primerané
bezpečnostné opatrenia podľa § 19 na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením
kontinuity digitálnej služby a procesu riešenia kybernetických bezpečnostných
incidentov. Na tento účel je poskytovateľ digitálnej služby povinný vyčleniť
dostatočné personálne, materiálno-technické, časové a finančné zdroje s cieľom
zabezpečenia kontinuity digitálnej služby.
b. Poskytovateľ digitálnej služby je povinný prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident
s významným dopadom na poskytovanie jeho služieb podľa § 25, pokiaľ má prístup
k informáciám nevyhnutným pre posúdenie významnosti tohto dopadu, bezodkladne
po jeho zistení, riešiť kybernetický bezpečnostný incident podľa § 27 a na tento účel
spolupracovať s úradom.
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[P174] § 25

a. Poskytovateľ digitálnej služby identifikuje kybernetický bezpečnostný incident s
významným dopadom na poskytovanie digitálnej služby na základe presiahnutia
prahových hodnôt pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných
incidentov určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

b. Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov podľa odseku 1 sa vykonáva v
komunikačnom systéme pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej
bezpečnosti.

c. Pokiaľ do doby hlásenia kybernetického bezpečnostného incidentu nepominuli jeho
účinky alebo nedošlo k ukončeniu riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu
podľa § 27 ods. 1 písm. b) alebo c), poskytovateľ digitálnej služby
d. odošle neúplne hlásenie, v ktorom vyznačí identifikátor neukončeného hlásenia,
e. po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému bezodkladne doplní
hlásenie s vyznačeným indikátorom neukončeného hlásenia.

f.

Na účely hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov a zaistenia funkcionality
komunikačného systému pre hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
môže úrad uzatvoriť písomnú dohodu o spôsobe a forme hlásenia kybernetických
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bezpečnostných incidentov s poskytovateľom digitálnej služby.
[P175] § 27, ods. 5)

a.

(5) Úrad uloží pokutu až do 100 000 eur
prevádzkovateľovi jednotky CSIRT, ktorý nezabezpečí,
aby akreditovaná jednotka CSIRT bola spôsobilá plniť
úlohy podľa § 16 spôsobom podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ základnej služby alebo poskytovateľ digitálnej služby je povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť úradu prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti vykonanie reaktívneho opatrenia podľa odseku 4
a jeho výsledok a tieto skutočnosti preukázať.

[P176] úlohy sú definované tak všeobecne, že sa bude dať kontrolovať nanajvýš plnenie

administratívnych povinností (nahlasovanie incidentov, komunikácia prostredníctvom
JISKB)
[P177] na vybudovanie fungujúcej jednotky CSIRT sú potrebné zdroje

b. kvalifikovaní ľudia
c. priestory
d. technické vybavenie

(6) Pri ukladaní pokuty za správny delikt úrad
prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie
a dôsledky porušenia povinnosti.

e. finančné prostriedky
Vytvorenie CSIRT trvá nejaký čas, nestačí najať ľudí z ulice; aj etablovanie CSIRT
v medzinárodnom prostredí trvá niekoľko rokov. Táto úloha je nereálna.

96

(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k
opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta
uložená, úrad uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm
uvedených v odsekoch 1 až 5.

(8) Obratom podľa odsekov 2 a 4 sa na účely tohto
zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo
príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych
daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc
poskytnutá. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta
na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa
použije priemer referenčných výmenných kurzov
určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre
príslušné účtovné obdobie.34)

34

) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

97

(9) Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely
tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola
zostavená posledná účtovná závierka. Ak nie je
predchádzajúce účtovné obdobie k dispozícii, úrad uloží
pokutu až do 100 000 eur.

(10) Pokutu za správny delikt možno uložiť do
dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti,
najneskôr však do štyroch rokov odo dňa keď
k porušeniu povinnosti došlo.

(11) Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej
uložení.

(12) Pokuty za správny delikt sú príjmom štátneho

Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o
fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
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rozpočtu.

(13) Na konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní.

[P178] Quis custodiet ipsos custodes? Budú sa povinnosti, ktoré NBU podľa zákona bude

kontrolovať v CSIRToch a u ich prevádzkovateľov, vzťahovať aj na CSIRT na NBÚ
a samotný NBÚ?
[P179] Kontrola a pokuty sú problematické, lebo

a. úlohy CSIRT sú definované len všeobecne
b. ak by CSIRT mali plniť štandardné úlohy (podľa ENISA a FIRST), niekoľko rokov budú
prevádzkovatelia CSIRTov vystavení hrozbe pokuty za neplnenie povinností podľa
zákona
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§ 33
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorým upraví
a)

b)

c)

d)

e)

podrobnosti o technickom, technologickom
a personálnom vybavení podľa § 14 ods. 1 písm. a),
prahové hodnoty pre identifikáciu základnej služby
podľa § 17 ods. 1,
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru
bezpečnostnej dokumentácie, rozsah
bezpečnostných opatrení podľa § 19,
kategórie a prahové hodnoty kybernetických
bezpečnostných incidentov hlásených
prevádzkovateľom základnej služby
a poskytovateľom digitálnej služby podľa § 23,
podrobnosti o požiadavkách na audit, opakovaný
audit a rozsahu auditu podľa § 30,

[P180] zákon je veľmi všeobecný a nie je možné posúdiť, či je reálne splniteľný, kým nie sú

špecifikované povinnosti, ktoré budú uvedené až vo vykonávacích predpisoch
a. požiadavky na vybavenie CSIRT
i.

bez nich sa nedajú posúdiť náklady na implementáciu zákona

ii.

môžu byť nesplniteľné a potom prevádzkovateľom CSIRTov hrozia pokuty

iii.

bez podrobných kritérií prevádzkovatelia služieb nevedia, či pre nich platia
povinnosti stanovené zákonom a tiež im hrozia sankcie

b. stanovovanie bezpečnostných opatrení
iv.

bez jasnej špecifikácie požiadaviek dotknutým subjektom hrozia pokuty zo
strany NBÚ za nesplnenie povinností

v.

vypracovanie bezpečnostných projektov, zavedenie ISMS si vyžiada nejaký
čas a bude si vyžadovať zdroje

vi.

aby mali bezpečnostné opatrenia zmysel, treba ich aktualizovať, reagovať
na nové zraniteľnosti, zákon nikomu nekladie za povinnosť aktualizovať
vyhlášku
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f)

g)

bezpečnostné štandardy podľa § 19 ods. 1, § 21
ods. 2 písm. c) a znalostné štandardy v oblasti
kybernetickej bezpečnosti,
klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a
informačných systémov podľa § 11 ods. 1 písm. g),

c. audit sa bez špecifikácie požiadaviek nedá splniť
d. bezpečnostné štandardy – budú dve vyhlášky s tým istým obsahom?
e. znalostné štandardy – kde je v zákone stanovená povinnosť vypracovať znalostné
štandardy?
f.

h)

podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných
údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie
podľa § 6 ods. 1 písm. d),

i)

čas na odstránenie ohrozenia podľa § 28 ods. 9
písm. c).

klasifikácia informácií a systémov je samoúčelná, ak na ňu nebude nadväzovať
systém požiadaviek a opatrení pre jednotlivé kategórie systémov
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§ 34
Spoločné ustanovenia

(1) Na konanie úradu podľa tohto zákona sa
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Informácie a údaje podľa tohto zákona sa
predkladajú úradu v elektronickej podobe
a prostredníctvom elektronického formulára, ktorého
vzor zverejní úrad prostredníctvom jednotného
informačného systému pre kybernetickú bezpečnosť a na
ústrednom portáli verejnej správy v module
elektronických formulárov.
(3) Ak služba spĺňa podmienky základnej služby
a zároveň aj digitálnej služby, považuje sa za základnú
službu a zapisuje sa len do zoznamu základných služieb
a jej prevádzkovateľ do registra prevádzkovateľov
základných služieb.
(4) Ak základná služba spadá do viacerých
sektorov alebo podsektorov podľa prílohy č. 1, pôsobnosť
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podľa tohto zákona vykonáva vecne príslušná autorita,
určená dohodou všetkých vecne príslušných autorít, pod
ktoré podľa prílohy č. 1 spadá; ak k dohode nedôjde,
rozhodne úrad.

[P181] je možné povinnosti stanovovať dohodou, resp. môže o kompetenciách VPOA

rozhodovať NBÚ?

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35

(1) Úrad sprístupní jednotný informačný systém
spôsobom podľa § 10 do 18 mesiacov odo dňa účinnosti
toho zákona.

[P182] čo ak to nestihne? navyše funkcionalita systému nie je daná a väčšina z neho bude

fungovať v utajovanom režime

(2) Prevádzkovateľ služby je povinný odo dňa
prekročenia prahových hodnôt kritérií ustanovených
všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 17 ods.
1, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti
tohto zákona podať úradu oznámenie podľa § 17 ods. 1.
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný do šiestich
mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť úradu
informácie podľa § 20 ods. 1.
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(3) Vecne príslušná autorita je povinná do 30 dní
odo dňa zistenia prekročenia prahových hodnôt kritérií
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom
podľa § 17 ods. 1 poskytovateľom služby, najneskôr však
do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona
doručiť úradu zoznam podľa § 11 ods. 1 písm. f).
(4) Úrad do 9. novembra 2018 zapíše službu do
zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do
registra prevádzkovateľov základných služieb, ak ešte nie
sú zapísaní; na digitálnu službu a jej poskytovateľa sa to
vzťahuje rovnako.
(5) Osoba, ktorá sa stala prevádzkovateľom
základnej služby na základe postupu podľa odsekov 2 až
4 je povinná do 18 mesiacov odo dňa účinnosti tohto
zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 19. Osoba,
ktorá sa stala poskytovateľom digitálnej služby na
základe postupu podľa odsekov 2 alebo 4 je povinná do
18 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona prijať
bezpečnostné opatrenia podľa § 21.

104

§ 36

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné
právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z.,
zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č.
211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z.,
zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č.
418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z.,
zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č.
245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z.,
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zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č.
347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z.,
zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č.
581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z.,
zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005
Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č.
331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 468/2005 Z. z,
zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č.
558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z.,
zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006
Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č.
342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z.,
zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007
Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č.
342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z.,
zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č.
517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z.,
zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č.
92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z.,
zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č.
451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z.,
zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009
Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č.
305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z.,
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zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č.
594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z.,
zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č.
39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z.,
zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č.
324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z.,
zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z., zákona č.
409/2011 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 49/2012 Z.z.,
zákona č. 96/2012 Z.z., zákona č. 251/2012 Z.z., zákona č. 286/2012 Z.z., zákona č.
336/2012 Z.z., zákona č. 339/2012 Z.z., zákona č. 351/2012 Z.z., zákona č. 439/2012 Z.z.,
zákona č. 447/2012 Z.z., zákona č. 459/2012 Z.z., zákona č. 8/2013 Z.z., zákona č. 39/2013
Z.z., zákona č. 40/2013 Z.z., zákona č. 72/2013 Z.z., zákona č. 75/2013 Z.z., zákona č.
94/2013 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 144/2013 Z.z.,
zákona č. 154/2013 Z.z., zákona č. 213/2013 Z.z., zákona č. 311/2013 Z.z., zákona č.
319/2013 Z.z., zákona č.347/2013 Z.z., zákona č. 387/2013 Z.z., zákona č. 388/2013 Z.z.,
zákona č. 474/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 58/2014
Z.z., zákona č. 84/2014 Z.z., zákona č. 152/2014 Z.z., zákona č. 162/2014 Z.z., zákona č.
182/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 262/2014 Z.z., zákona č. 293/2014 Z.z.,
zákona č. 335/2014 Z.z., zákona č. 399/2014 Z.z., zákona č. 40/2015 Z.z. zákona č. 79/2015
Z.z., zákona č. 120/2015 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z., zákona č. 129/2015 Z.z., zákona č.
247/2015 Z.z., zákona č. 253/2015 Z.z., zákona č. 259/2015 Z.z., zákona č. 262/2015 Z.z.,
zákona č. 273/2015 Z.z., zákona č. 387/2015 Z.z., zákona č. 403/2015 Z.z, zákona č.
125/2016 Z.z. a zákona č. 272/2016 Z.z. sa mení takto:
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V Sadzobníku správnych poplatkov sa dopĺňa XXV. časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„XXV. ČASŤ

Kybernetická bezpečnosť

Položka 276
[P183] Bude jeden štátny orgán platiť druhému poplatky

za plnenie povinností, ktoré mu ukladá zákon?

Akreditácia jednotky CSIRT

1 500 eur.“
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Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z.,
zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č.
98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z.,
zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 178/2004 Z.z , zákona
č.365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z.
z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č.
69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z.,
zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č.
445/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z.,
zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č.
79/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z.,
zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z. a zákona č.
125/2016 Z. z.sa dopĺňa takto:
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1. V § 84 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Služobný plat je aj osobný plat podľa § 101a.“
2. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 101a
Osobný plat
(1) Policajtovi, ktorý je ustanovený do funkcie, na ktorej sa podľa opisu funkčnej náplne
vyžaduje vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, je možné určiť osobný plat počas vykonávania týchto
úloh. Osobný plat nesmie byť nižší ako funkčný plat, ktorý by mu patril podľa § 85. Osobný
plat sa poskytuje, ak trvajú dôvody a podmienky, na základe ktorých mu bol určený.
(2) Osobný plat je možné zvýšiť alebo znížiť na základe úrovne kvality plnenia úloh
alebo na základe výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok.
(3) Osobný plat policajtovi určuje minister v závislosti od miery náročnosti
vykonávaných úloh.“
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Čl. IV

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.,
zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č.
452/2008 Z. z. zákona č. 473/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Obranu štátu tvorí aj
a) súhrn opatrení Slovenskej republiky na boj s terorizmom, ktoré v tejto oblasti
vykonávajú spravodajské služby,2) súdy,3) prokuratúra,4) ozbrojené zbory a
ozbrojené sily Slovenskej republiky5) (ďalej len „ozbrojené sily").
b) súbor aktívnych a pasívnych opatrení zameraných na zabránenie kybernetickému
útoku a zmierňovanie jeho následkov, vrátane činností smerujúcich k vytvoreniu
účinného systému obrany štátu v kybernetickom priestore5a) (ďalej len „kybernetická
obrana). “
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[P184] kybernetické útoky majú rozličný rozsah a ciele;

ako je definovaný útok, ktorý si vyžaduje
aktivizáciu obrany štátu v reálnom fyzickom
priestore?

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„5a) § 3 písm. b) zákona č …/2017 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“

3. V § 3 ods. 1 sa vo vete za bodkočiarkou za slovom „mobilizácie“ spojka „a“ nahrádza
čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „a plánovanie kybernetickej obrany“.

4. V § 6 písm. b) sa za slovom „plánovania“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa
pripájajú tieto slová „a plán kybernetickej obrany“.

5. V § 7 písmeno k) sa na konci sa pripájajú tieto slová „a plán kybernetickej obrany“.

6. V § 7 sa text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo na úseku kybernetickej obrany
a) riadi a kontroluje kybernetickú obranu,
b) koordinuje činnosti a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy
a iných právnických osôb v oblasti kybernetickej bezpečnosti pri príprave na obranu
štátu,
c) koordinuje obranné plánovanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
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d) riadi a koordinuje výkon štátnej správy na úseku kybernetickej bezpečnosti v rozsahu
podľa osobitného predpisu9b),
e) vydáva metodické usmernenie spôsobu ochrany a obrany sietí a informačných
systémov strategických objektov obrannej infraštruktúry (§ 27 ods. 1) v stave
bezpečnosti a v období krízovej situácie,9c)
f) získava, sústreďuje a analyzuje informácie dôležité pre zabezpečenie kybernetickej
obrany,
g) v odôvodnených prípadoch informácie získané svojou činnosťou odstupuje
spravodajským službám,
h) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a orgánmi
iných štátov pôsobiacich v oblasti kybernetickej obrany.

riadi a kontroluje opatrenia na zabránenie kybernetickému
útoku a zmiernenie jeho následkov – toto by bolo potrebné
rozpracovať podrobnejšie, pretože rovnaké kompetencie
má NBÚ
čo je predmetom obranného plánovania v kybernetickej
bezpečnosti?

(3) Na zabezpečenie plnenia úloh podľa odseku 2, obranného plánovania, riadenia a
koordinácie činností kybernetickej obrany ministerstvo zriaďuje Centrum pre
kybernetickú obranu Slovenskej republiky (ďalej len „centrum“).
(4) Centrum ďalej
a) prijíma hlásenia, rieši a koordinuje riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov9d) v sieťach a informačných systémoch ministerstva,
b) prijíma hlásenia, poskytuje súčinnosť pri riešení a koordinuje riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov9d) v sieťach a informačných systémoch
1. strategických objektov obrannej infraštruktúry (§ 27 ods. 1) s nepriaznivým
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vrátane monitorovania Internetu?

dopadom na zabezpečenie obrany a obranyschopnosti štátu, činnosť ozbrojených
síl alebo chod hospodárstva Slovenskej republiky,
2. prvkov kritickej infraštruktúry9e) s nepriaznivým dopadom na uskutočňovanie
hospodárskej a sociálnej funkcie Slovenskej republiky s cieľom odvrátiť útok na
prvok alebo na systém jeho ochrany a obrany,
c) zabezpečuje plnenie úloh jednotky CSIRT pre ministerstvo, ako vecne príslušnú
autoritu podľa osobitného predpisu.9h)
[P185] nie je toto v rozpore s kompetenciami podľa

(5) Vlastník alebo držiteľ strategického objektu obrannej infraštruktúry (§ 27 ods. 1)
a prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry9e) sú povinní poskytnúť centru informácie
v rozsahu potrebnom pre účely zabezpečenia prevencie pred kybernetickým ohrozením,
zníženia rizika kybernetického ohrozenia existencie a stability tohto objektu alebo prvku
a na odvrátenie alebo odstránenie následkov kybernetického útoku.

zákona o kritickej infraštruktúre a dokonca aj tohto
zákona?
[P186] na aký zákon sa odvoláva?
[P187] toto je veľmi všeobecná špecifikácia;

a. kto ju bude upresňovať

(6) Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa tohto zákona má centrum priamy prístup
v elektronickej podobe v reálnom čase v plnom rozsahu k jednotnému informačnému
systému kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.9g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b až 9h znejú:
„9b) § 28 ods. 9 zákona č. …/2017 Z. z.
9c
) Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, §
2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
9d
) § 3 písm. f) zákona č. …/2017 Z. z.
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b. keďže to je zákonom stanovená povinnosť, čo
v prípade nedodržania?

9e

) § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
) § 2 písm. l) zákona č. 45/2011 Z. z.
9g
) § 10 zákona č. …/2017 Z. z.
9h
) § 11 zákona č. …/2017 Z. z.“.
9f

Čl. V

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č.
512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. , zákona č. 240/2005 Z. z. , zákona č. 570/2005 Z.
z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č.
59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z.
z., zákona č. 99/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) kybernetickú obranu.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 1 ods. 2 Zákon č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. …/2017 Z. z. o kybernetickej
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bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

4. Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý znie:

„ § 4e
(1) Na účely kybernetickej obrany ozbrojené sily vykonávajú opatrenia a úkony
zamerané na identifikáciu a neutralizáciu útočníka kybernetického útoku a na predchádzanie
alebo zabránenie aktivitám a ohrozeniam v kybernetickom priestore, ktorých pôvodcom je
cudzia moc, cudzí činiteľ, nebezpečné zoskupenie alebo osoba, ktorá prostredníctvom
elektronickej komunikačnej siete alebo prostredníctvom komunikačného, informačného
alebo iného systému ohrozuje bezpečnosť alebo obranu štátu.

(2) Na účely kybernetickej obrany, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť alebo obranu
štátu a bezprostredne hrozí ujma na živote a zdraví, možno v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutne potrebný čas obmedziť prevádzku elektronickej komunikačnej siete, alebo
komunikačného, informačného, alebo iného systému, alebo zabrániť v uskutočnení alebo
v pokračovaní elektronickej komunikácie, ak taká komunikácia predstavuje priame
ohrozenie bezpečnosti alebo obrany štátu.
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útočník kybernetického útoku – preformulovať, napr. zdroj,
pôvodca
preventívne opatrenia v kybernetickom priestore sú veľmi
ošemetné; ako sa zdôvodní ich oprávnenosť a zabránim
možnosti omylu alebo zneužitia?

právne a technicky – ako? ide o odstavenie časti, možno aj
celého slovenského Internetu

(3) Opatrenie podľa odseku 1 a 2 sa môžu uskutočňovať len v takom rozsahu, ako si to
ich účel vyžaduje a nesmú viesť k ujme, ktorá je zrejme neprimeraná predpokladanému
následku; za škody spôsobené obmedzením podľa ods. 2 zodpovedá orgán štátu, ktorý
obmedzenie vykonal.

(4) O použití opatrenia podľa odseku 2 rozhoduje minister obrany a v čase jeho
neprítomnosti člen vlády poverený predsedom vlády, ktorým môže byť minister vnútra
Slovenskej republiky alebo minister Dopravy a výstavby Slovenskej republiky; o tomto
použití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu
vlády a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.“

Čl. VI

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z.,
zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č.
204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z.,
zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č.
245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z.
z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č.
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[P188] a čo ak sa to nedá?

151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z.,
zákona č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č.
32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 217/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:

„§ 13c

(1) Zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť, ktorá vyžaduje vykonávania osobitne
významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti
možno priznať príplatok za výkon špecializovanej činnosti do výšky 90 % platovej tarify
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.

(2) Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 sa určí pevnou sumou
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“
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Čl. VII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v znení zákona č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z.
z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č.
192/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z. (nepriama novela), zákona č. 122/2013 Z. z.,
zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č.
247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z.,
zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z. a zákona č. 51/2017 Z. z. sa mení a
dopĺňa takto:

1. V § 35 odsek 2 sa za slová „osoba konajúca v prospech orgánov podľa osobitných
predpisov“ vkladá čiarka a slová „osoba na základe dohody podľa osobitného predpisu18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) § 6 ods. 2 zákona č. .../2017 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“

2.

V § 71 ods. 2 sa na konci sa na konci pripája táto veta: „Vo veciach služobného pomeru
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riaditeľa úradu podľa osobitného predpisu29) koná a rozhoduje predseda vlády Slovenskej
republiky.“

3.

V § 71 ods. 7 sa vypúšťa čiarka a slovo „alebo“ druhé v poradí.

4.

V § 71 sa vypúšťajú odseky 9, 11 a 12.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

5.

V § 71a sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

6.

V § 71a odsek 2 znie:

„(2) Riaditeľovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných
výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie paušálna náhrada mesačne v sume určenej
osobitným predpisom.30a)
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Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) § 150 ods. 5 zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“

Čl. VIII

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infráštruktúre sá mení á dopĺňá tákto:

1. V § 3 písmeno c) sa slová „Ministerstvo financií Slovesnej republiky“ nahrádzajú slovami
„Národný bezpečnostný úrad“.

2. V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku sú najmä mechanické zábranné prostriedky,
technické zabezpečovacie prostriedky, opatrenia na zaistenie kybernetickej bezpečnosti2a)
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[P189] preberá NBÚ povinnosť starať sa o finančný

sektor?

fyzická ochrana, organizačné opatrenia, kontrolné opatrenia a ich vzájomná kombinácia.”
[P190] nekonzistentné. Opatrenia sú podrobnejšie

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. .../2017 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“

opísané v Prílohe č. 2, písm. C., kde sú uvedené aj
bezpečnostné prvky informačných systémov
a odborná príprava osôb, ktoré zabezpečujú trvalú
ochranu prvku a opatrenia fyzickej bezpečnosti

3. V § 10 odsek 3 znie:
[P191] táto veta je zbytočná, lebo to, že je nejaký systém

„(3) Rozsah bezpečnostných opatrení na ochranu prvku sa určuje na základe posúdenia
hrozby narušenia alebo zničenia prvku. V prípade opatrení na zaistenie kybernetickej
bezpečnosti sa bezpečnostné opatrenia určia podľa osobitného predpisu.2b)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b) § 19 zákona č. .../2017 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
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prvkom kritickej infraštruktúry znamená, že je
mimoriadne dôležitý, t.j. v najvyššej možnej
kategórii. Charakter prvku určuje aj použitie IKT
a požiadavky na jej zabezpečenie. Všeobecný
zákon, akým je zákon o KB nedokáže zohľadniť
špecifické potreby kybernetickej bezpečnosti,
odvodené od spôsobu použitia IKT v prvku kritickej
infraštruktúry.
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4. Príloha č. 3 znie:

“ Príloha č. 3 k zákonu č. 45/2011 Z. z.

SEKTORY V PÔSOBNOSTI ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV
Sektor

Podsektor

Ústredný orgán

1. Doprava

Cestná doprava

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky

Letecká doprava
Vodná doprava
Železničná doprava
2. Elektronické
komunikácie

Satelitná komunikácia

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
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Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií
3. Energetika

Baníctvo

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Elektroenergetika
Plynárenstvo
Ropa a ropné produkty
4. Kybernetický priestor

Národný bezpečnostný úrad

Siete a informačné systémy

Informačnokomunikačné technológie

5. Pošta

Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
činnosť

6. Priemysel

Farmaceutický priemysel

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
7. Voda a atmosféra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej

Meteorologická služba
125

republiky

Vodné stavby
Zabezpečovanie pitnej vody
8. Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

„

[P192] Oproti pôvodnému zneniu zákona o kritickej infraštruktúre došlo k nasledujúcej zmene

4. Informačné a komunikačné technológie

Informačné systémy a siete

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Internet

4. Kybernetický priestor

Siete a informačné systémy

Informačnokomunikačné technológie

a. Bude sa NBÚ starať o ISVS?
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Národný bezpečnostný úrad

b. IKT nie tú typickým sektorom, prakticky každý prvok kritickej infraštruktúry je závislý na IKT. Bude NBÚ stanovovať povinnosti pre IS banky, atómovej
elektrárne, strediska letových služieb, zdravotnej poisťovne; kontrolovať ich dodržiavanie a prípadne sankcionovať prevádzkovateľa za nedodržiavanie
uložených povinností?

Čl. IX

Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona
č. 351/2011 Z.z., zákona č. 241/2012 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z.,
zákona č .352/2013 Z.z., zákona č. 402/2013 Z.z., zákona č. 128/2014
Z.z., zákona č. 402/2013 Z.z., zákona č. 139/2015 Z.z., zákona č.
247/2015 Z.z., zákona č. 269/2015 Z.z., zákona č. 97/2015 Z.z., zákona
č. 444/2015 Z.z. zákona č. 391/2015 Z.z., zákona č. 247/2015 Z.z.,
zákona č. 25/2016 Z.z. zákona č. 353/2016 Z.z. a zákona č. 386/2016
Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 55 odsek 6 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 42 dopĺňajú
slová: Zákon č. .../2017 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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2. V 64 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o plnenie povinností
na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, použijú sa ustanovenia
osobitného predpisu.46d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46d znie:
„46d) Zákon č. .../2017 Z. z.“

3. V § 64 odsek 3 znie:
„(3) Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo služby, je povinný
bezodkladne informovať úrad prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti46d) o narušení bezpečnosti alebo
integrity, ktoré mali významný vplyv na prevádzku sietí alebo služieb.“

Čl. X

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa dopĺňa takto:
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1.

§ 124 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti.“
[P193] čo je špecializovaná činnosť? Ak sa takto novelizuje zákon o štátnej

2.

službe, nerozšíri sa počet zamestnancov, ktorí si budú uplatňovať nárok
príplatok za výkon špecializovanej činnosti? Minimálne by tu mal byť
odkaz na nový § 141a

Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 141a
Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

(1) Štátnemu zamestnancovi ktorý vykonáva činnosť, ktorá vyžaduje
vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných
úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti možno priznať príplatok za
výkon špecializovanej činnosti do výšky 90 % z platovej tarify, ktorá
štátnemu zamestnancovi patrí podľa § 127 ods. 1 písm. a). Príplatok za
výkon špecializovanej činnosti sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50
eurocentov nahor.
(2) Príplatok za výkon špecializovanej činnosti štátnemu
zamestnancovi určuje v závislosti od miery náročnosti vykonávaných
úloh generálny tajomník.“

[P194] kto je generálny tajomník?
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Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
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[P195] Na túto prílohu sa zákon neodvoláva. Čo to je a aký je jej význam?

Príloha č. 1
Sektor

Podsektor

PZS

VPA

1. Bankovníctvo

banky a úverové inštitúcie

2. Dodávka
a distribúcia pitnej
vody

dodávatelia a distribútori vody určenej
Ministerstvo životného
na ľudskú spotrebu, s výnimkou distribútorov, prostredia SR
u ktorých je distribúcia vody na ľudskú
spotrebu iba časťou ich celkovej činnosti
v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru,
ktorá sa nepovažuje za základnú službu

3. Doprava

Letecká doprava

Ministerstvo financií
SR

Ministerstvo dopravy a
výstavby SR

leteckí dopravcovia
riadiace orgány letiska a subjekty
prevádzkujúce pomocné zariadenia
nachádzajúce sa na letiskách
prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia
letovej prevádzky (ATC)

131

Železničná
doprava

manažéri infraštruktúry

Vodná doprava

spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú,
námornú a pobrežnú osobnú a nákladnú
vodnú dopravu, bez jednotlivých plavidiel,
ktoré tieto spoločnosti prevádzkujú

železničné podniky vrátane prevádzkovateľov
servisných zariadení

riadiace orgány prístavu, vrátane ich
prístavných zariadení, a subjekty
prevádzkujúce činnosti a zariadenia v rámci
prístavu
prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových
služieb
Cestná doprava

cestné orgány zodpovedné za kontrolu
riadenia cestnej premávky
prevádzkovatelia inteligentných dopravných
systémov
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4. Digitálna
infraštruktúra

internetové prepojovacie uzly (IXP)
poskytovatelia služieb DNS

Národný bezpečnostný
úrad

registre domén najvyššej úrovne (TLD)
5. Energetika

Elektrická energia

Ministerstvo
hospodárstva SR

elektroenergetické podniky
prevádzkovatelia distribučnej sústavy
prevádzkovatelia prenosovej sústavy

Ropa

prevádzkovatelia ropovodov
prevádzkovatelia zariadení na ťažbu,
rafinovanie a spracovanie ropy, jej
skladovanie a prepravu

Plyn

dodávateľské podniky
prevádzkovatelia distribučnej siete
prevádzkovatelia prepravnej siete
prevádzkovatelia zásobníkov
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prevádzkovatelia zariadení LNG
plynárenské podniky
prevádzkovatelia zariadení na rafinovanie
a spracovanie zemného plynu
6. Chemický
priemysel

dodávatelia, výrobcovia, dovozcovia
a následní užívatelia látok a zmesí v zmysle
zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických
zmesí na trh

Ministerstvo
hospodárstva SR

7. Finančný
sektor/Financie

prevádzkovatelia obchodných miest

Ministerstvo financií
SR

centrálne protistrany
Štátna pokladnica

8. Verejná správa

ISVS

správcovia a prevádzkovatelia informačného
systému podľa § 3 ods. 3 zákona č. 275/2006
Z. z.

Národný bezpečnostný
úrad

Obrana

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú zabezpečenia
obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany SR
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Bezpečnosť

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú bezpečnosti
Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR

Utajované
skutočnosti

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú utajovaných
skutočností.

Národný bezpečnostný
úrad

Spravodajské
služby

správcovia a prevádzkovatelia informačných Slovenská informačná
systémov, ktoré sa týkajú činnosti podľa
služba
zákona č. 46/1993 Z. z. a zákona č. 184/1993
Z. z.
Vojenské spravodajstvo

9. Sektor
elektronických
komunikácií

poskytovatelia a prevádzkovatelia
elektronických komunikačný služieb a sietí
podľa zákona č. 351/2011 Z.z.

Ministerstvo dopravy a
výstavby SR

Úrad pre reguláciu
elektronických
komunikácií
a poštových služieb
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10. Zdravotníctvo

Zdravotnícke
zariadenia
(vrátane nemocníc
a súkromných
kliník)

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
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Ministerstvo
zdravotníctva SR

Vysvetlivky:

Internetový prepojovací uzol (IXP) - sieťové
zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie viac než dvoch
nezávislých autonómnych systémov najmä na účely
uľahčenia internetového dátového toku; IXP prepojuje
len autonómne systémy; pri IXP nemusí internetový
dátový tok medzi ktoroukoľvek dvojicou zúčastnených
autonómnych systémov prechádzať cez žiadny tretí
autonómny systém, pričom IXP tento dátový tok sa
nijako nemení ani sa doň nijako nezasahuje.
Systém názvov domén (DNS) - hierarchický
distribuovaný systém pomenovaní v sieti, ktorý
prekladá vyhľadávanie názvov domén.
Poskytovateľ služieb DNS - subjekt, ktorý poskytuje na
internete služby DNS.
Register domén najvyššej úrovne (TLD) - subjekt,
ktorý spravuje a prevádzkuje registráciu názvov
internetových domén v rámci určitej domény najvyššej

[P196] tento preklad nedáva zmysel, ide o hierarchický systém, ktorý pri komunikácii na Internete

prekladá názvy domén na ich IP adresy.
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úrovne (TLD).

[P197] Potom by to mal byť registrátor, lebo register je nejaká databáza

Príloha č. 2
Digitálne služby
(1)

Online- trhovisko,

(2)

Internetový vyhľadávač,

(3)

Cloud computing.

Vysvetlivky:
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Online trhovisko - digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s
podnikateľmi buď na webovom sídle online trhoviska, alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby poskytované online
trhoviskom.
Internetový vyhľadávač - digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade na všetkých webových sídlach alebo na webových
sídlach v konkrétnom jazyku informácie o akejkoľvek téme na základe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, pričom jeho výsledkom sú
linky, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom,
Služba v oblasti cloud computingu - digitálna služba, ktorá umožňuje prístup ku škálovateľnému a pružnému súboru počítačových zdrojov, ktoré
možno zdieľať.

Príloha č. 3
Zoznam preberaných právne záväzných právnych aktov Európskej únie:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí
a informačných systémov v Únii.
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