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I. ÚVOD

Problematika kybernetickej bezpečnosti sa nedotýka len vysoko špecializovaných pracovísk alebo 
inštitúcií, ktoré disponujú citlivými dátami. Každý okresný úrad, krajské riaditeľstvo či iný orgán verejnej 
správy s pripojením na internet predstavuje z hľadiska hybridných hrozieb potenciálny cieľ. Zraniteľnosť 
stále narastá v rámci presúvania prostriedkov komunikácie a procesov riadenia v takmer všetkých sférach 
života spoločnosti z reálneho do virtuálneho sveta, najmä v oblasti riadenia kritickej infraštruktúry, 
konceptov „Priemysel 4.0“, „Internet vecí“ a ďalších. Verejná správa by preto mala čím skôr prijať, 
realizovať a udržiavať ochranné systémy (prostriedky, procesy a riadenie zainteresovaných účastníkov) 
v stave bezpečnosti.

KĽÚČOVÉ POJMY A FAKTORY

Na začiatok je nutné zadefinovať niekoľko pojmov, ktoré sa využívajú aj v súvislosti s kybernetickou 
bezpečnosťou. Kľúčovým pojmom, vzhľadom na účel a cieľ analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,  
je samotný pojem bezpečnosť.

Bezpečnosť je „stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného 
systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie určených funkcií 
a ich rozvoj v záujme človeka a spoločnosti“.1

Miera, resp. pravdepodobnosť stavu systému (aktíva), kedy nie je v stave „bezpečnosť“, sa vyjadruje 
pojmom riziko. Riziko je pravdepodobnosť, že hrozba využije zraniteľnosť aktíva a spôsobí negatívny, 
prípadne pozitívny dopad. 

Ďalším dôležitým pojmom, ktorý je potrebné pre účely tejto analytickej správy objasniť, je informačná 
bezpečnosť. Informačná bezpečnosť sa zaoberá otázkou zaručenia dôvernosti, integrity, dostupnosti a 
sledovateľnosti informačných aktív vo všeobecnosti, bez ohľadu na ich pôvod a fyzikálnu doménu ich 
nosiča.

Nemenej kľúčovými pojmami sú kybernetika a kybernetická bezpečnosť. Kybernetika je veda o riadení 
dynamických systémov.2 Kybernetický priestor (anglicky cyberspace) je definovaný ako komplexné 
virtuálne prostredie vyplývajúce z interakcie ľudí, softvéru a služieb na internete vykonávanej pomocou 
technológií, zariadení a sietí k nemu pripojených, nezávisle od ich fyzickej formy.3

Z toho vyplýva, že informačná bezpečnosť sa zaoberá otázkou zaručenia dôvernosti, integrity, dostupnosti 
a sledovateľnosti informácií a informačných aktív všeobecne, zatiaľ čo kybernetická bezpečnosť sa 
venuje bezpečnosti iba určitej časti informačných aktív vo všeobecnom slova zmysle – konkrétne tých, 
ktoré sú spracúvané vo virtuálnom priestore, zvanom kybernetický priestor. Kybernetická bezpečnosť je 
neoddeliteľnou súčasťou informačnej bezpečnosti.

ZÁKLADNÉ TYPY INFORMÁCIÍ  PRE OBLASŤ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Zjednodušovanie problému stotožňovaním pojmov informačná bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť sa 
vyskytuje pomerne často. Týmto „hendikepom“ je poznačený aj systém právnych noriem SR pre oblasť 
kybernetickej bezpečnosti.

Rešpektujúc toto obmedzenie, t.j. že kybernetická bezpečnosť je bezpečnosť informácií spracúvaných 
elektronicky, čo sa deje v kybernetickom priestore, je možné prehlásiť, že kybernetická bezpečnosť, 
z hľadiska kategorizácie informácií, sa týka najmä aktív a s nimi spojených procesov, ako sú:

1     Bezpečnostná rada SR, Terminologický slovník krízového riadenia, 2017, http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf
2     Wiener, N., Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, (1948), 1960
3     ISO/IEC 27032:2012, Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecurity, ISO27k, 2018, http://www.iso27001security.com
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•	 utajované skutočnosti, 

•	 osobné údaje, 

•	 obchodné, daňové, bankové a telekomunikačné informácie tvoriace tajomstvo,

•	 citlivé informácie v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,

•	 citlivé informácie v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•	 citlivé informácie, ktoré nie sú pokryté právnymi normami SR, ale ich prezradenie môže 
v konečnom dôsledku znamenať ujmu pre Slovenskú republiku,

•	 iné, doposiaľ nerozpoznané aktíva.

II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

VÝCHODISKÁ

Súčasný stav a trendy najbližších rokov vo všetkých sférach života spoločnosti, vrátane verejnej správy, sú 
charakteristické rozhodujúcim podielom elektronizácie v oblastiach informačných systémov a systémov 
riadenia. Informačný priestor sa stal tiež rozhodujúcou sférou na zabezpečenie života štátu a občanov. 

Kybernetická bezpečnosť je rovnako integrálnou súčasťou informatickej bezpečnosti, a preto  je potrebné 
si uvedomiť, že v kontexte hybridných hrozieb je kybernetický priestor najkritickejším terčom v rámci 
hybridných hrozieb a sofistikovaných útokov.

STAV V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Právny systém Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je poplatný štruktúre kritickej 
infraštruktúry a nepokrýva všetky oblasti informatickej bezpečnosti. Vychádza z premisy, že kybernetický 
priestor je doména informácií v elektronickej podobe. Zároveň však tento rozpor môže byť považovaný za 
výhodu.

Rešpektujúc ho je možné prehlásiť, že právny systém je zložený zo súboru noriem na základe zákona 
o kybernetickej bezpečnosti, pričom je založený na súbore právnych noriem regulujúcich ochranu 
osobných údajov a ochranu iných typov tajomstva (daňové, telekomunikačné, obchodné a pod.). Tieto 
normy sú v súčasnej dobe dostačujúcim predpokladom vytvorenia komplexného a  účinného systému 
kybernetickej bezpečnosti a je to to najlepšie, čo dnes môžeme dosiahnuť.

Opatrenia, ktoré sú zavedené a zavádzajú sa, dávajú dobrý predpoklad, že systém ochrany kybernetického 
priestoru bude optimálny z hľadiska finančných a personálnych možností Slovenskej republiky. Štátna 
správa však nemá dostatok kvalifikovaných odborníkov a je veľmi odkázaná na externých dodávateľov. 
Tento stav môže znamenať zhoršenie nielen z hľadiska klientelizmu, ale aj korupcie.

Samospráva má absolútne kritické predpoklady pre efektívne uplatňovanie zásad kybernetickej 
bezpečnosti. Volení zástupcovia samosprávy sú ale prvkom, ktorý je takmer nemožné riadiť pomocou 
procesov kybernetickej bezpečnosti. Vzdelanostná úroveň, a najmä úroveň bezpečnostnej kultúry, je 
tiež aktuálne nečitateľná, čo predstavuje jeden z kľúčových problémov v rámci efektívneho zhodnotenia 
odolnosti.



6

NÁVRHY OPATRENÍ

•	 Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého 
zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. 

•	 Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej 
infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.

•	 Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské 
jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich tovarov 
a služieb. 

•	 Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom priestore 
a zaviesť systémový prístup k tejto problematike. 

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Informačné a komunikačné technológie predstavujú vzhľadom na ich vplyv na chod štátu jeden z hlavných 
cieľov hybridného útoku na krajinu. Útočiaca krajina, resp. iní aktéri, sú s relatívne nízkymi nákladmi a 
z bezpečia kancelárií domovskej krajiny schopná spôsobiť rozsiahle ekonomické škody, a dokonca až 
ochromiť chod krajiny.4

ANALÝZA PROSTREDIA METÓDAMI PRIMÁRNEHO VÝSKUMU 

Dispozičná doba na spracovanie analytickej správy nedovoľovala vykonať dostatočne reprezentatívny 
prieskum súčasného stavu z hľadiska štatistických parametrov, validity a spoľahlivosti. V rámci primárneho 
výskumu k predmetnej problematike boli vykonané dopytovania formou elektronickej komunikácie 
a telefonického kontaktu s viacerými odborníkmi na oblasť kybernetickej bezpečnosti (ďalej „KyBe“). Boli 
im kladené čiastkové otázky podľa prevažujúceho predmetu ich špecializácie. 

Systémovo boli osobným stretnutím vykonané hĺbkové rozhovory s kompetentnými a zodpovednými 
pracovníkmi Úradu vlády SR (ďalej „SR“), Ústredného orgánu štátnej správy, ktorý zabezpečuje sociálnu 
oblasť, Ústredného orgánu, ktorý je garantom sektora kritickej infraštruktúry a s pracovníkmi Fakulty 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Z vykonaných rozhovorov vyplynulo, že v súčasnej 
dobe prebieha transformácia zodpovednosti a vecnej príslušnosti v oblasti KyBe na samostatné odborné 
organizačné útvary, ktoré budú mimo kompetencie existujúcich Odborov informačno-komunikačných 
systémov, pričom už  boli vykonané základné preškolenia v problematike KyBe a podľa slov zástupcov 
štátnej správy procesy prebiehajú uspokojivým tempom.

Činnosť informačných systémov používaných rezortmi je zabezpečovaná na vysokom počte informačných 
systémov v zložitej konfigurácii, často však nekompatibilných z hľadiska dodávateľov, dátovej štruktúry, 
technológie a spôsobu údržby.

Respondenti tiež upozornili, že výpadok kritických informačných systémov môže znamenať ohrozenie 
verejného poriadku s eskaláciou odporu časti obyvateľstva, ako aj ohrozenie prvkov kritickej infraštruktúry 
s dôsledkom výpadku zásobovania energiami a médiami. Narušenie správnej činnosti niektorých 
informačných systémov môže mať v krízových situáciách (napr. živelné pohromy) za dôsledok aj ohrozenie 
zdravia a života postihnutého obyvateľstva, prípadne až vážne narušenie verejného poriadku.

4 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf 
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Výrazným nedostatkom je, že zákon o KyBe paradoxne explicitne neuvádza niektoré rezorty v § 4 
Pôsobnosť orgánov verejnej moci.5 

Podľa teoretických výskumov a praktických poznatkov je najkritickejším faktorom dodržiavania opatrení 
v oblasti bezpečnosti ľudský faktor. Najvýznamnejšie je pritom  chápanie významu bezpečnosti a ochrany, 
bezpečnostnej kultúry a schopnosti podriadiť sa obmedzeniam, ktoré sú v prostredí systémov ochrany 
zavedené. 

Z tohto pohľadu je vysoko dôležitý proces prípravy a vzdelávania pracovníkov, ktorí budú na rôznych 
stupňoch systému riadenia bezpečnosti, čiže aj v KyBe, pôsobiť. Najvyspelejším vedecko-výskumným a 
školiacim pracoviskom na Slovensku s dlhodobou tradíciou vo výchove krízových manažérov je Fakulta 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „Fakulta“). Fakulta vzdeláva pracovníkov 
v oblasti krízového riadenia a ochrany obyvateľstva vrátane celoživotného vzdelávania. Vytvára prostredie, 
ktoré má stimulovať a vychovávať budúcich rozhodujúcich pracovníkov a manažérov k bezpečnostnej 
kultúre a rešpektu k cieľom bezpečnosti a ochrany. Je platformou na výskum a vývoj v rôznych oblastiach 
bezpečnosti. 

Fakulta rieši otázky informačnej bezpečnosti v rámci študijného programu Bezpečnostný manažment 
študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku,6 v rámci ktorého ponúka až 13 predmetov, ako napríklad 
Manažment bezpečnostných rizík a incidentov, Manažérstvo informačnej bezpečnosti, či Všeobecná 
teória rizík.

Výskum a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti informácií sa koordinuje s Fakultou riadenia a informatiky a 
Fakultou elektrotechniky a informačných technológií. Posledná menovaná fakulta sa špeciálne zaoberá 
aj otázkami KyBe v rámci predmetov ako Informačné a komunikačné siete, Komunikačná bezpečnosť či 
Bezpečnosť informačných systémov.

POZNÁMKY K ANALÝZE RIZÍK

Spoločenská prax jednoznačne smeruje k čoraz výraznejšej migrácii informačných a riadiacich aktivít 
z reálneho prostredia do virtuálneho, tzv. digitálneho sveta. 

Správne fungovanie štátu a všetkých oblastí politického, hospodárskeho a spoločenského života je silno 
závislé práve od správneho fungovania digitálneho sveta, čiže kybernetického priestoru. A táto závislosť 
čoraz viac narastá.

Kybernetický priestor sa stal kritickým faktorom v civilnom aj vojenskom zmysle, kde je označovaný 
aj ako 5. doména vedenia vojenských operácií. Možno povedať, že z hľadiska hybridných hrozieb ide 
o najzásadnejšiu oblasť, keďže útoky na kybernetický priestor sú najvýznamnejšou súčasťou hybridných 
operácií.

V doteraz spracovaných právnych normách týkajúcich sa KyBe, vrátane dokumentov spracovaných 
pred formuláciou paragrafovaného znenia zákona a vyhlášok, dôvodových správ a iných relevantných 
dokumentov, nie je možné zistiť, či a akou metodikou bola vykonaná analýza rizík v prostredí verejnej 
správy SR. Ak bola analýza rizík vykonaná, z verejne dostupných zdrojov nie je možné zistiť výsledky 
takejto analýzy. Na základe uvedeného je možné sa iba domnievať, že boli použité všeobecné ustanovenia 
systémových noriem ISO,7 najmä súboru noriem radu ISO 27000.

5 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6 Študijný odbor: Ochrana osôb a majetku, 2019, https://www.minedu.sk/data/files/6235_opis-ochrana-osob-a-majetku_povod-verzia-opisu-so-schvalenou-

zmenou.pdf
7 ISO - označenie svetovej normalizačnej organizácie (International Organization for Standardization), ktorá vznikla 23. februára 1947. Prehľad radu ISO sa     

nachádza na http://www.iso27000.cz
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IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA 

SÚSTAVA PRÁVNYCH PREDPISOV

V tejto podkapitole sú stručne popísané najdôležitejšie základné typy informácií, ktoré sa nachádzajú 
v kybernetickom prostredí SR. Nižšie sú tiež vymenované právne normy SR, ktoré riešia ich ochranu, ako 
aj garanti procesu ochrany. 

a. Ochrana utajovaných skutočností

Ochrana utajovaných skutočností je upravená systémom právnych predpisov vychádzajúcich zo zákona č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.8 K zákonu 
bola vydaná séria vykonávacích vyhlášok Národného bezpečnostného úradu SR (NBÚ) pre oblasti 
personálnej bezpečnosti,9 priemyselnej bezpečnosti,10 fyzickej a objektovej bezpečnosti,11 bezpečnosti 
technických prostriedkov,12 administratívnej bezpečnosti,13 právnej úpravy certifikácie technických 
prostriedkov a iných účelových dokumentov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností. Ochranu 
utajovaných skutočností má v kompetencii rovnako NBÚ. 

b. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je riešená právnymi predpismi SR.14 Právna úprava ochrany osobných údajov 
v prostredí SR vznikla na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.15 Garantom 
procesu ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

c. Obchodné, daňové, bankové a telekomunikačné informácie tvoriace tajomstvo

Ochrana týchto typov tajomstva je riešená súborom špecifických právnych noriem. Ochrana obchodných 
informácií je zahrnutá v Obchodnom zákonníku, pričom výrazná novelizácia nastala zákonom č. 264/2017 
Z. z.16 Daňové tajomstvo je adresované v paragrafe 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok),17 bankové v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách18 a telekomunikačné v zákone č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách, najmä paragraf 8 a 9.19

d. Ochrana citlivých informácií

Problematiku citlivých informácií nachádzame v dvoch podobách:

i. Ochrana citlivých informácií z prostredia jadrového priemyslu20

ii. Ochrana citlivých informácií podľa zákona o kritickej infraštruktúre21

V oboch prípadoch ide o informácie, ktoré sú podľa citovaných právnych predpisov iba veľmi zložito 
detekovateľné. Neboli vypracované identifikátory citlivosti týchto informácií a charakteristické znaky, 
ktoré by ich jednoznačne zaradili do kategórie citlivých informácií podľa vyššie uvedených noriem.

8 Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 Vyhláška č. 134/2016 Z .z. Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnos 
10 Vyhláška č. 301/2013 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa
11 Vyhláška č. 336/2004 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
12 Vyhláška č. 339/2004 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov
13 Vyhláška č. 453/2007 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti
14 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 2016, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/
files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf 

16 Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony 

17 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
18 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
19 Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
20 Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21 Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
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e. Ochrana citlivých informácií, ktoré nie sú predmetom právnej úpravy 

Okrem citlivých informácií, ktoré sú predmetom ochrany podľa bodu d. tejto podkapitoly, existuje 
v hospodárskom a priemyselnom prostredí množina citlivých informácií, ktoré nie sú taxatívne 
kategorizované. Jediný predpis, ktorý v súčasnej dobe jednoznačne definuje citlivé informácie, ktoré 
nie sú pokryté právnymi normami, vypracoval Úrad jadrového dozoru SR.22 Ide o Smernicu, ktorá okrem 
citlivosti informácií opisne definovaných v zákone o mierovom využívaní jadrovej energie zahŕňa aj iné 
citlivé informácie, ktorých prezradenie môže v konečnom dôsledku znamenať až ujmu pre Slovenskú 
republiku.

f. Kybernetická bezpečnosť

Právna úprava KyBe má ambíciu zastrešiť tú časť informatickej bezpečnosti, ktorá sa realizuje 
prostredníctvom elektronických informačno-komunikačných systémov. Zahŕňa teda aj ochranu vyššie 
popísaných typov informácií, ak sa spracúvajú, prenášajú a uchovávajú v elektronickej podobe. 

Základom súboru právnych noriem upravujúcich KyBe je 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.23

Ďalším dokumentom, ktorý upravuje o.i. elektronické spracúvanie osobných údajov, je nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov).24

Proces tvorby zákona o KyBe a súvisiacich predpisov bol ďalej založený na dokumentoch:

•	 Koncepcia kybernetickej bezpečnosti na roky 2015 – 2020 (spracoval Úrad vlády SR, Národný 
bezpečnostný úrad SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby – dokument získaný 
v roku 2017, dnes nedostupný);

•	 Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 2020, uznesenie 
vlády SR č. 328 zo 17. júna 2015;25

•	 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;26

•	 Vykonávacie predpisy určené v § 32 zákona o kybernetickej bezpečnosti (nie všetky sú vydané).27

ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

V súlade s doteraz uvedenými faktami je potrebné KyBe vnímať ako súčasť informatickej bezpečnosti, 
pričom je nutné tolerovať nepresnosti vyplývajúce z nejednoznačného rešpektovania rozdielov medzi 
týmito typmi bezpečnosti. 

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 (často označovaná ako 
smernica NIS, ďalej len „NIS“) stanovuje dva princípy prenositeľnosti jej ustanovení na národnú legislatívu 
– princíp minimálnej harmonizácie (národná legislatíva môže obsahovať určité povinnosti nad rámec 
NIS) a princíp maximálnej harmonizácie (najmä na prevádzkovateľov elektronických služieb). Z verejne 
dostupných zdrojov však nie je možné zistiť a zanalyzovať rozsah týchto dopadov.
22 Úrad jadrového dozoru, Smernica o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií, 2017, https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/SCI/$FILE/

smernicacitliveinformacie.pdf
23 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, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

25 Vláda SR, Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 93 z 2. marca 2016 k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej 
republiky na roky 2015 – 2020, 2016, http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-15430?prefixFile=u_

26     Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27     Uvádzané právne normy vo väčšine prípadov už boli novelizované, t.j. citácie majú význam „v zmysle neskorších predpisov“.
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a. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon bol pripravovaný bez dostatočnej účasti širokej odbornej verejnosti. Dikcia zákona nedostatočne 
chápe rozdiely medzi informatickou bezpečnosťou a KyBe, pričom je vo veľkej časti poplatná duchu NIS. 
V tomto zmysle je možné identifikovať aj čiastočné rozpory s Koncepciou KyBe. 

Ustanovenia zákona sú nevyvážene zamerané na požiadavky kritickej infraštruktúry. Nedostatočne 
rešpektujú potenciálne nebezpečenstvo vyplývajúce z tzv. „domino efektu“. Ide o prípady ohrozenia 
štátnych záujmov, kedy začiatok útoku na informačný systém bol vykonaný v komerčnej organizácii. 

Požiadavky na implementáciu zákona vyžadujú vysoko odborné kapacity, ktorými v prevažnej miere 
ústredné orgány štátnej správy nedisponujú. Ústredné orgány štátnej správy tak budú nútené naďalej 
rozsiahlo využívať služby externých firiem. Táto situácia vytvára potenciálne nebezpečenstvo korupcie, 
klientelizmu, ale aj ohrozenia informácií, s ktorými hospodárske subjekty budú prichádzať do styku. 

Malá pozornosť je venovaná ochrane kybernetického priestoru v oblasti tzv. základných služieb. 
Podnikateľské subjekty budú mať problém identifikovať, či patria alebo nepatria do tejto množiny. Chýba 
jasný návod na identifikáciu ukazovateľov, ktorý by pomohol týmto subjektom správne sa orientovať. 

Okrem toho zákon zaviedol konflikt záujmov, kedy Národnú jednotku CSIRT, ktorá je v pôsobnosti 
Národného bezpečnostného úradu SR, certifikuje práve samotný NBÚ. Ako zbytočná redundancia tiež 
pôsobí ustanovenie tzv. vládnej jednotky CSIRT, ktorej pôsobnosť, popri existencii národnej jednotky, je 
z tohto hľadiska diskutabilná.

Navyše je tu extrémne sporná opodstatnenosť Jednotného informačného systému KyBe v zmysle § 8 
zákona o KyBe. Účel ani spôsob realizácie tejto požiadavky nie je v zákone dostatočne vysvetlený. 

Samostatnou oblasťou by mohla byť aj rozsiahla diskusia o terminologickej čistote textov v zákone. 

b. Vykonávacie predpisy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

Kľúčovým faktorom efektívneho a rýchleho zavedenia ustanovení zákona sú vykonávacie predpisy. 
Vykonávacie predpisy vymedzuje § 32:

§ 32  Splnomocňovacie ustanovenia  

„(1) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom 

a) podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky CSIRT [§ 14 písm. 
a)],28

b) identifikačné kritériá prevádzkovanej služby CSIRT (§ 18) – DOPOSIAĽ NEVYDANÉ,

c) obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 1 a 5),29 

d) bezpečnostné štandardy a znalostné štandardy v oblasti KyBe (§ 5 ods. 1 písm. w), § 20 ods. 1), 

e) identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov a 
podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 24 ods. 1 a 4),30 

28 Vyhláška č. 166/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre 
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

29 Vyhláška č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

30 Vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 
bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
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f) pravidlá a rozsah auditu KyBe a podrobnosti o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o obsahu 
záverečnej správy o výsledkoch auditu KyBe podľa (§ 29 ods. 1 až 4) – DOPOSIAĽ NEVYDANÉ.

Národný bezpečnostný úrad SR upravil identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej 
služby)“.31

c. Vymožiteľnosť ustanovení zákona o kybernetickej bezpečnosti

V súčasnej dobe je právny systém SR dostatočne spôsobilý vymáhať dodržiavanie zákona o KyBe. Ide 
najmä o ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:32

•	 § 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému,

•	 § 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému,

•	 § 247b Neoprávnený zásah do počítačového údaja,

•	 § 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov,

•	 § 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných 
údajov.

d. Záver k analýze

Cez všetky vymenované aj nevymenované nedostatky je zákon nesporným prínosom, keďže vytvára dobrú 
platformu pre ďalšie zdokonaľovanie a rozvíjanie právneho prostredia v oblasti KyBe. 

V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

POPIS ŠTRUKTÚR A INŠTITÚCIÍ VEREJNEJ SPRÁVY APLIKUJÚCICH PRÁVNE PREDPISY V DANEJ OBLASTI 

V zmysle zákona o KyBe boli vytvorené tieto inštitúcie:

•	 Národný bezpečnostný úrad SR ako garant procesu,

•	 Jednotky CSIRT – momentálne existujú dve – národná a vládna;

•	 Zoznam prevádzkovateľov základnej a digitálnej služby, ktorý sa postupne dopĺňa;

•	 Orgány verejnej správy (najmä štátnej správy) a podnikateľské subjekty hospodárskeho práva, 
ktoré vykonávajú opatrenia na zavedenie štruktúr a procesov KyBe. 

Je možné diskutovať o dostatočnosti, resp. nedostatočnosti kvality a rýchlosti etablovania týchto procesov, 
nie je však systémovo vyriešená otázka výskumu a vzdelávania v oblasti KyBe. 

ANALÝZA PROCESOV A VZŤAHOV MEDZI JEDNOTLIVÝMI SUBJEKTAMI

a. Procesy a vzťahy 

Procesy a vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi dostatočne definuje zákon o KyBe a vykonávacie 
vyhlášky NBÚ. Zainteresované subjekty nesmú zabudnúť na to, že KyBe je súčasťou informačnej 
bezpečnosti, a tak je nutné venovať adekvátnu pozornosť problematike ochrany osobných údajov 
a citlivých údajov. 

31 Vyhláška č. 164/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
32 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
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b. Slepé miesta

Medzi základné všeobecné problémy KyBe je potrebné zahrnúť aj skutočnosť, že zavádzanie KyBe trpí 
syndrómom typickým aj pre iné oblasti bezpečnosti. Prejavuje sa podceňovaním nebezpečenstva (v 
zmysle prístupu „nám nič nehrozí“) alebo stratou ostražitosti. 

V súčasnej dobe existujú v štruktúrach orgánov verejnej správy aj v hospodárskych organizáciách 
útvary určené na správu informačno-komunikačných systémov. Tieto jednotky plnia prevažne úlohy 
administrácie systému, zabezpečovania bezporuchovej prevádzky a pod. Podľa poznatkov z praxe existuje 
u rozhodujúcich manažérov predstava, že tieto útvary budú plniť aj úlohy vyplývajúce zo zákona o KyBe. 
Riadenie KyBe musí byť hierarchicky nad týmito útvarmi a jeho úlohou sú skôr analytické, koncepčné, 
kontrolné a pod. úlohy, nie zabezpečovanie prevádzky.

Analýza poznatkov z rýchleho prieskumu stavu v oblasti KyBe tiež poukázala na fakt, že význam KyBe 
je podceňovaný. Štatistický prieskum spoločnosti Ponemon Institute so vzorkou 3 000 IT odborníkov 
poukázal na to, že 47 % svetových finančných inštitúcií, ktoré utrpeli prienik do svojich systémov, nemali 
nainštalované aktualizácie, aj keď boli už v tom čase dostupné. Pritom až 37 % týchto inštitúcií vedelo, 
že sú zraniteľné.33 Prejavuje sa tu jav, ktorý je možné nazvať ako „administratívno-subordinačné alibi“. 
Zodpovední a kompetentní pracovníci, ktorí rozpoznali potrebu zaviesť opatrenia na zavedenie, resp. 
posilnenie KyBe na túto skutočnosť upozornili nadriadených, ktorí spravidla nekonajú dostatočne pružne 
a angažovane. Inými slovami, v tomto stave nastalo akési uspokojenie a vo veci sa ďalej nekoná. Situácia 
je teda podobná ako v prípade zavádzania systémov na ochranu osobných údajov. 

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK 

Koncepcia KyBe a neskôr Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 
2020 takmer doslovne obsahujú tzv. 7 kľúčových opatrení:

•	 Opatrenie 1: Vytvorenie inštitucionálneho rámca riadenia KyBe.

•	 Opatrenie 2: Vytvorenie a prijatie legislatívneho rámca KyBe.

•	 Opatrenie 3: Rozpracovanie a aplikácia základných mechanizmov zabezpečenia správy 
kybernetického priestoru.

Tieto opatrenia boli naplnené vydaním zákona o KyBe a vykonávacích vyhlášok. Nedostatočne sa však 
akcentuje fakt, že súčasťou KyBe je aj ochrana osobných údajov, citlivých údajov a informácií tvoriacich 
ďalšie typy tajomstva, ako bolo popísané vyššie.

•	 Opatrenie 4:  Podpora, vypracovanie a zavedenie systému vzdelávania v oblasti KyBe.

Existuje vedomosť o materiáli34 vypracovanom spoločnosťou KPMG na základe zmluvy medzi KPMG 
a Ministerstvom financií SR.35

•	 Opatrenie 5:  Stanovenie a aplikácia kultúry riadenia rizík a systému komunikácie medzi 
zainteresovanými stranami.

Z verejne dostupných zdrojov nie je možné posúdiť stav spracovania opatrenia. 

33 Schweizer., L., Zle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eur, Epravo.sk,  2018, https://www.epravo.sk/top/clanky/zle-uchopena-
kyberneticka-bezpecnost-mze-firmu-stat-az-300-000-eur-4261.html 

34 Ministerstvo financií SR, Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích predpisov a 
realizácia školení pre oblasť informačnej bezpečnosti, Zmluva č. 2012210205, 2013, www.informatizacia.sk/index/open_file.php?ext_dok=16983

35 Zmluva o poskytovaní služieb pri vypracovaní štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích 
predpisov a realizácia školení pre oblasť informačnej bezpečnosti, www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=718502&text=1
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•	 Opatrenie 6:  Aktívna medzinárodná spolupráca.

Plnenie opatrenia nie je predmetom tejto analytickej správy.

•	 Opatrenie 7:  Podpora vedy a výskumu v oblasti KyBe.

V rámci programov Horizont 2020 a podobných existuje viacero nekoordinovaných aktivít.

ZÁVERY

Verejné politiky pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, osobných údajov, daňového, bankového 
a telekomunikačného tajomstva, ktoré sú spracúvané elektronickými systémami, sú spracované 
v relatívne dobrej kvalite. 

Absentuje však systémové a koordinované riadenie vedy a výskumu v oblasti KyBe, čím sa cudzie finančné 
zdroje (predovšetkým z EÚ) používajú nedostatočne efektívne. Prekážkou je akademická sloboda bádania 
a sloboda v podnikaní. 

Problematickým sa javí aj zavádzanie účinných opatrení v oblasti KyBe vo verejnej správe typu samospráva. 
Predstavitelia samospráv často nemajú dostatočné vzdelanie a odborné skúsenosti na to, aby dokázali 
zaujať správny postup k problémom ochrany kybernetického priestoru. 

Okrem toho je potrebné naliehavo riešiť koordináciu vedy a výskumu v oblasti KyBe. 

VII. ODPORÚČANIA

•	 Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého 
zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. 

•	 Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej 
infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.

•	 Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské 
jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich 
tovarov a služieb. Jedným z riešení by bolo ustanovenie bodového systému hodnotenia kvality 
bezpečnostných opatrení v  oblasti KyBe, ktorý by podnikateľským subjektom (ale aj orgánom 
verejnej správy) poskytol metodiku na objektívne posudzovanie kvality opatrení, ktoré realizovali, 
s cieľom zabezpečiť KyBe v rámci svojej pôsobnosti.

•	 Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom 
priestore a zaviesť systémový prístup k tejto problematike. K systematizácii by mohla dopomôcť 
vytvorenie stálej expertnej poradnej komisie pre KyBe, ktorá by zabezpečovala trvalý systémový 
a encyklopedický prehľad v oblasti KyBe pre potreby NBÚ. Komisia by zároveň plnila funkciu 
trvalého iniciátora a koordinátora efektívneho účelového aplikačného výskumu s cieľom 
nepretržite zvyšovať odolnosť kybernetického priestoru SR a zvyšovať povedomie zúčastnených 
aktérov v predmetnej oblasti.



14

VIII. ZÁVER

V podmienkach Slovenskej republiky sme v minulosti zaznamenali viaceré prípady, kedy bola určitá 
oblasť veľmi dobre zvládnutá z hľadiska právneho systému, boli vytvorené štruktúry, procesy a ostatné 
náležitosti, ale praktická realizácia nebola dostatočná. Celkový výsledok sa tak stal neefektívnym.

V takomto stave sa nachádza aj kybernetická bezpečnosť. Zavádzanie akéhokoľvek opatrenia v oblasti 
bezpečnosti naráža na nepochopenie, ale hlavne sa stretáva so zľahčovaním ohrození, zraniteľností 
a rizík celkovo. Je známe, že politici často nerešpektujú názory expertov. Týmto má Slovenská republika 
príležitosť nedopustiť sa  podobných chýb v kybernetickej bezpečnosti.
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NÁVRH NA OPATRENIE ZAMERANÉ NA ZEFEKTÍVNENIE VEREJNEJ SPRÁVY

VYTVORIŤ STÁLU EXPERTNÚ PORADNÚ KOMISIU PRE KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ 

SUBJEKT, KTORÉMU JE ADRESOVANÉ 

Líder projektu: Národný bezpečnostný úrad SR 

Spolupracujú: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zástupcovia akademickej sféry, 
Experti mimo komerčnú sféru vybraní a odporúčaní prechádzajúcimi inštitúciami

CIEĽ OPATRENIA 
•	 Komisia svojou činnosťou zabezpečí trvalý systémový a encyklopedický prehľad v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti pre potreby garanta procesu, t.j. Národný bezpečnostný úrad SR.
•	 Komisia iniciuje a odborne konzultuje vznik, resp. úpravy právnych predpisov, metodík analýzy 

rizík, vzorových dokumentov, riadiaco-organizačných aktov a pod. pre subjekty dotknuté zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti.

•	 Komisia bude trvalým iniciátorom a koordinátorom efektívneho účelového aplikačného výskumu 
s cieľom nepretržite zvyšovať odolnosť kybernetického priestoru SR a zvyšovať povedomie 
zúčastnených aktérov v predmetnej oblasti.

SPÔSOB REALIZÁCIE OPATRENIA
1. Výhradné právo rozhodnúť o prijatí návrhu tohto opatrenia má vláda SR, nie Národný bezpečnostný 

úrad SR.
2. Z pracovníkov Národného bezpečnostného úradu SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu vytvoriť trojčlenný tím, ktorý vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti projektu. Vykonať 
efektívnu oponentúru a uskutočniť rozhodovanie „GO/NO GO“. Opatrenie je možné splniť do 1 
mesiaca od rozhodnutia plniť toto opatrenie.

3. Na základe štúdie uskutočniteľnosti vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu potrebné finančné prostriedky a vypracovať projekt realizácie 
– akčné plány. Opatrenie je možné splniť do troch mesiacov od odsúhlasenia záverov štúdie 
uskutočniteľnosti. 

4. Komisiu ustanoviť a zahájiť jej činnosť do 12 mesiacov od rozhodnutia „GO“.
5. Opatrenie nevyžaduje zmenu právnych predpisov.  

FINÁLNY STAV A DOPADY OPATRENIA
1. Finálnym stavom je splnenie cieľov navrhovaného opatrenia a bodu 4 vyššie popísaného spôsobu 

realizácie opatrenia.
2. Komisia pravidelne vypracúva report o aktuálnych informáciách z oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

navrhuje opatrenia, posudzuje návrhy tretích strán.
3. Spracúva návrhy, resp. konkrétne opatrenia na zvyšovanie osvety, povedomia a bezpečnostnej 

kultúry v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

TERMÍN REALIZÁCIE

Opatrenie je možné realizovať do 12 mesiacov od rozhodnutia o zavedení predmetnej komisie, optimálne 
do konca roka 2019.
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