
 
 
 
 
Stanovisko k pozmeňujúcemu návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k 
vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) 
 
ISACA Slovensko ako záujmové združenie zastrešujúce profesionálov v oblasti auditu, 
informačnej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej bezpečnosti pozorne sleduje 
aktuálny vývoj pri pripomienkovaní návrhu novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. 
 
Ako odborníkom na oblasť informačných technológií nám neprináleží detailne sa vyjadrovať 
ku  konkrétnym formuláciám legislatívneho textu v sporných ustanoveniach §27 a). 
Domnievame sa však, že pozmeňovací návrh poslancov1, ktorý definuje postup pri schvaľovaní 
politických rizík ako aj predkladanie  návrhu na obmedzenie používania produktu, procesu, 
služby alebo tretej strany Bezpečnostnej rade môže znížiť riziko zneužitia. Predpokladom je 
prijatie vykonávacieho predpisu o metóde analýzy rizika používania produktu, procesu, 
služby. Súčasne navrhujeme, aby sa štát podieľal na nákladoch spojených s rozhodnutím o 
zákaze alebo obmedzení.  
 
Rovnako sa domnievame, že sporný §24a Automatizované poskytovanie informácií, bol 
pozmeňovacím návrhom riešený dostatočným spôsobom. Obava z možnej straty súkromia je 
bezpredmetná, ak majú byť poskytované výhradne anonymizované informácie o hrozbách, 
spôsobom, ktorý sa odkáže na dobrú prax definovanú v technických normách. 
 
ISACA Slovensko konštatuje, že neprijatie alebo odklad novely bude mať aj široké negatívne 
následky na prevádzkovateľov základných služieb ako aj na celý sektor verejnej správy, ktorú 
navrhovaná novela odbremeňuje od mnohých povinností. Neprijatie tiež zastaví konsolidáciu 
legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a odstránenie duplicitných povinností. 

Mnohé navrhované zmeny sme vítali ako znižovanie administratívnej záťaže pri plnení 
povinností  prevádzkovateľov základných služieb vyplývajúcich zo zákona ako napr.: 

- úľavy v §19 k povinnosti prevádzkovateľa základnej služby uzatvárať zmluvy 

- úľavy v § 29 k povinnosti auditu pre prevádzkovateľov základných služieb v období od 1. júla 
2021 do 31. decembra 2023 pre I. a II. kategóriu sietí a informačných systémov 

 
1 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=491893  
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  k vládnemu návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) 
 



 
- spresnenie mnohých ustanovení, ktoré zvyšujú jednoznačnosť textu pri posudzovaní plnení 
zákona pri auditoch kybernetickej bezpečnosti 

Domnievame sa tiež, že zavedenie systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti by mohlo 
napomôcť objektivizácii pri posudzovaní bezpečnosti používaných technológií a predchádzať 
neistote pri výbere technológií aj pre prevádzkovateľov základných služieb a v súlade 
s trendom v oblasti certifikácie produktov v európskom priestore. 

Ako sporné však vnímame navrhované ustanovenie §5 ods. 1 písm. y) podľa ktorého Úrad v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti vydáva rozhodnutie o blokovaní škodlivého obsahu alebo 
škodlivej aktivity, ktorá smeruje do kybernetického priestoru Slovenskej republiky alebo z 
kybernetického priestoru Slovenskej republiky (ďalej len „blokovanie“) a zabezpečuje 
vykonanie tohto rozhodnutia alebo vykonáva blokovanie podľa § 27b aj na základe žiadosti. 
Takto široko definované právo blokovania by bolo neprimeraným zásahom do práv a slobôd 
občanov. Vzhľadom na to, že podľa § 33 ods. 1 sa na konanie úradu podľa niektorých 
súvisiacich ustanovení Zákona nevzťahuje správny poriadok, nejestvujú primerané opravné 
prostriedky a subjekt by sa nemal možnosť brániť proti rozhodnutiu Úradu formou 
štandardného odvolacieho konania. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v prospech skorého 
prijatia zákona úplne vypustiť  z návrhu novelizácie §5 ods. 1 písm. y), §27b, §27c a § 32 ods. 
1 písm. h).  
 
 
 
V Bratislave 5.5.2021 
 
 
Za Radu ISACA Slovensko 
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