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Akčný Plán.....

Podpora Ochrana

Údajov

Analýza 

Hrozieb



Akčný Plán.....

Inštitucionálny 

rámec

Legislatívny 

rámec

Správa 

kybernetického 

priestoru 

Vzdelávanie Riadenie rizík
Medzinárodná 

spolupráca 

Veda a výskum

Sedem kľúčových oblastí a ich rozpracovanie v Akčnom pláne:



Vytvorenie a prijatie legislatívneho rámca kybernetickej bezpečnosti

1) Vytvárať legislatívne podmienky pre oblasť kybernetickej
bezpečnosti: NBÚ/MF SR

2) Zosúladiť súvisiace právne prepisy so zákonom o kybernetickej
bezpečnosti: NBÚ

3) Pripraviť, vykonávacie predpisy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti
a zabezpečiť ich legislatívny proces (schválenie): NBÚ

4) Vydávať štandardy, metodiky a metodické usmernenia v oblasti
kybernetickej bezpečnosti: NBÚ

5) Terminológia v oblasti kybernetickej bezpečnosti: NBÚ + univerzity



EC Smernica NIS

Podpora Ochrana

Údajov

Analýza 

Hrozieb



EC Smernica NIS - AKTUÁLNY STAV/ DOLEŽITÉ DÁTUMY

•Právny základ čl. 114 ZFEÚ

• Rada prijala pozíciu 17. mája 2016

• EP schválenie v pléne – júl 2016

• Nadobudnutie účinnosti – august 2016

• Fungovanie Siete jednotiek CSIRT-ov a Skupiny pre spoluprácu –

6 mesiacov po účinnosti smernice

• Transpozičná lehota – 21 mesiacov po účinnosti smernice



REGULAČNÁ PRAX VYŽADOVANÁ SMERNICOU 

•Prijatie národnej stratégie

• Nastavenie inštitucionálneho rámca  

• Zoznam služieb so zásadným významom pre zachovanie 

kľúčových činností

• Zoznam prevádzkovateľov základných služieb s prevádzkarňou 

minimálne pre stanovené odvetvia

•Povinnosť stanoviť bezpečnostné a oznamovacie požiadavky pre 

prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych 

služieb



REGULAČNÁ PRAX VYŽADOVANÁ SMERNICOU 

• Povinnosť určiť príslušné vnútroštátne orgány, národné 

kontaktné miesta a jednotky CSIRT s úlohami súvisiacimi s 

bezpečnosťou systémov

• Zriaďuje Sieť jednotiek CSIRT (rozvoj dôvery medzi členskými 

štátmi a podpora rýchlej a účinnej operačnej spolupráce)

• Zriaďuje Skupinu pre spoluprácu (strategická spolupráca a 

výmena informácií medzi členskými štátmi)



ODVETVIA/ PODODVETVIA V ZMYSLE SMERNICE

Energetika Doprava Bankovníctvo

Finančné trhy Zdravotníctvo Pitná voda

Digitálna 

infraštruktúra



POJEM ZÁKLADNÁ SLUŽBA

Subjekt 
poskytuje 

službu, ktorá 
má zásadný 

význam z 
pohľadu 

zachovania 
činností

Poskytovanie 
služby závisí od 

sieťových a 
informačných 

systémov

Incident by mal 
závažný rušivý 

vplyv na 
poskytovanie 

uvedenej 
služby

Základné kritériá



POJEM DIGITÁLNA SLUŽBA

Služba  podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) smernice EP a Rady, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických 

predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej 

spoločnosti 

Online trhovisko
Internetový 

vyhľadávač

Služby 

cloudcomputingu



JEDNOTKY CSIRT

•Určenie jednotiek CSIRT spĺňajúcich podmienky v prílohe I. a 

pokrývajúcich minimálne vyššie uvedené odvetvia a  digitálne 

služby 

•Vytvorenie podmienok pre CSIRTy na účinné plnenie ich úloh 

•Zabezpečenie primeranej, bezpečnej a odolnej komunikačnej a 

informačnej infraštruktúry na vnútroštátnej úrovni 

•Umožniť fungovanie CSIRTov v rámci Siete jednotiek CSIRTov.



Návrh Zákona o KB - MPK

Podpora Ochrana

Údajov

Analýza 

Hrozieb



Východiská prípravy návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti 
BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A JEHO HLAVNÉ KOMPETENCIE

Stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
• Uznesenie vlády SR č. 270/2008 (pripraviť legislatívny zámer zákona o IB)

Legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti
• Uznesenie vlády SR č. 136/2010 - predložiť návrh zákona o IB (rok 2012)

Návrh zákona o informačnej bezpečnosti (MF SR)
• Návrh zákona o IB vypracovaný v októbri 2014 (legislatívny proces 

zastavený) 
• Nový termín predloženia návrhu do vlády - 30. 12. 2016

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti (NBÚ)
• Uznesenie vlády SR č. 328/2015 ku Koncepcii kybernetickej bezpečnosti
• Plánovaný termín predloženia návrhu do vlády - 28. 2. 2016

• Zrušenie uznesení vlády SR č. 136/2010 a č. 328/2015 uznesením vlády SR 
č. 93/2016 a stanovenie novej úlohy pre NBÚ + MF SR na september 2016



Zavedenie nových pojmov – vymedzenie priestoru

• prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej moci, právnická osoba 

alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje základnú službu a spĺňa 

podmienky podľa § 15,

• digitálnou službou služba informačnej spoločnosti podľa osobitného 

predpisu[1]),  ktorá je niektorou zo služieb podľa prílohy č. 3 tohto zákona,

• poskytovateľom digitálnej služby právnická osoba, ktorá poskytuje 

digitálnu službu a zamestnáva viac ako 50 zamestnancov alebo má ročný 

obrat viac ako 10 000 000 eur,

• jednotkou CSIRT útvar alebo organizačná zložka prevádzkovateľa základnej 

služby alebo poskytovateľa digitálnej služby alebo organizačná zložka 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa,  ktorá spĺňa podmienky 

podľa tohto zákona, je akreditovaná a je zaradená do zoznamu jednotiek 

CSIRT,

• riešením kybernetického bezpečnostného incidentu všetky postupy 

súvisiace s odhaľovaním, analýzou a riešením následkov kybernetického 

bezpečnostného incidentu.



Výkon Zákona

Štátnu správu v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonávajú

• Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“),

• ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti 

ktorého v súlade s osobitným predpisom[1]) patrí aspoň jeden 

sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 2 tohto zákona alebo 

digitálna služba podľa prílohy č. 3 tohto zákona (ďalej len „vecne 

príslušná autorita“).

• Príloha č.2: Energetika, Doprava, Bankovníctvo, Infraštruktúra 

Finančných Trhov, Telekomunikácie,Zdravotníctvo, Verejná a Štátna 

Správa, atď....



Detaily Zákona

• Jednotný Informačný Systém KB

• register vecne príslušných autorít,

• register prevádzkovateľov základných služieb,

• register poskytovateľov digitálnych služieb,

• register kybernetických bezpečnostných incidentov,

• zoznam jednotiek CSIRT,

• zoznam služieb, ktoré majú zásadný význam z hľadiska 

zachovania kľúčových spoločenských alebo 

hospodárskych činností,

• zoznam digitálnych služieb, 

• iný zoznam alebo register obsahujúci informácie a údaje 

potrebné na plnenie účelu vedenia jednotného 

informačného systému kybernetickej bezpečnosti.



Detaily Zákona

• Definícia VPA

• Definícia Jednotiek CSIRT

• Požiadavky a Akreditácia CSIRT – Vládny CSIRT, Vojenský CSIRT

• Identifikácia a Ohraničenie Prevádzkovateľa Základnej Služby a 

Poskytovateľa Digitálnej Služby (Povinnosti a Opatrenia)

• Oznamovanie Kybernetických Bezpečnostných Incidentov

• Bezpečnostné Zásahy

• Stav Kybernetického Ohrozenia

• Kontrola, Audit

• Priestupky a Delikty – pokuty 2000 E, 16 500 a 33 000E



Ďakujem za pozornosť!


