
SOITRON  NIS

AJ VAŠEJ SPOLOČNOSTI 
SA TÝKA NOVÁ SMERNICA 
EÚ O BEZPEČNOSTI SIETÍ A 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV! 
STE PRIPRAVENÍ?

Aké hlavné povinnosti vám
z NIS vyplývajú?

  Prijať vhodné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s 
bezpečnosťou sietí a informačných systémov, ktoré využívate 
vo svojej prevádzke

  Zabrániť a minimalizovať vplyv incidentov, ktoré ovplyvňujú 
bezpečnosť sietí a informačných systémov

  Bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu alebo jednotke 
CSIRT (Computer Security Incident Response Team - jednotka 
pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov) 
každý incident, ktorý má závažný vplyv na kontinuitu 
poskytovaných služieb

  Poskytovať príslušným orgánom informácie potrebné 
na posúdenie bezpečnosti svojich sietí a informačných 
systémov vrátane zdokumentovania bezpečnostných politík

  Poskytovať príslušným orgánom dôkazy o účinnom 
vykonávaní bezpečnostných politík, ako sú výsledky 
bezpečnostného auditu

  Náprava akéhokoľvek nesplnenia požiadaviek smernice NIS

Konzultačný program, ktorý vám uľahčí zorientovať sa v legislatíve 
NIS a v súlade s ňou vám pomôže prijať opatrenia, tak aby vaša 
firma spĺňala nové požiadavky EÚ.

NIS (Network and Information Systems) je skratka pre 
smernicu EÚ 2016/1148, prijatú Európskym parlamentom 
a Radou, o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej 
úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. 
Ide o prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu kybernetickej 
bezpečnosti. Táto smernica sa začne uplatňovať od                   
10. mája 2018 a príslušné inštitúcie sú povinné sa zosúladiť s 
jej požiadavkami.

Smernica NIS sa týka prevádzkovateľov základných služieb v 
špecifických odvetviach. Preto ak vaša spoločnosť pôsobí v 
odvetví dopravy, bankovníctva, zdravotníctva, verejnej 
správy, digitálnej infraštruktúry, energetiky, infraštruktúry 
finančných trhov, prípadne dodáva a distribuuje pitnú 
vodu, problematika NIS je pre vás aktuálna. Povinnosť 
zosúladiť sa s požiadavkami smernice NIS a prijať potrebné 
opatrenia majú tiež poskytovatelia digitálnych služieb, ako 
napríklad cloud computingu, internetových vyhľadávačov 
alebo online trhoviska.

Koho sa NIS týka?Čo je to NIS?



20 mil. €

Máme profesionálny konzultačný tím, špecializovaný na 
zavádzanie NIS v Európe. Vďaka našim bohatým skúsenostiam 
v oblasti IT bezpečnosti pomôžeme vašej spoločnosti 
efektívne dosiahnuť stanovený cieľ v súlade so smernicou NIS.

Príklad činností, ktoré poskytujeme svojim klientom na 
podporu zavedenia NIS:

  Posúdime riziká súvisiace s požiadavkami NIS.

  Prehodnotíme stratégie na zosúladenie so smernicou NIS.

  Navrhneme vám internú stratégiu pre reakciu na 
bezpečnostné incidenty.

  Posúdime a pomôžeme vám pri implementovaní 
minimálnej úrovne bezpečnosti.

     Prehodnotíme interné bezpečnostné procesy.

  Dáme vám odporúčania pri výbere technológií, ktoré vám 
uľahčia plnenie požiadaviek smernice NIS.

  Budeme vám nápomocní pri implementovaní systému 
včasného nahlasovania incidentov.

V čom vám môže Soitron pomôcť? 

Kontaktujte nás
Ak máte záujem vedieť viac o téme NIS, neviete si s NIS rady 
alebo by ste potrebovali len nezáväznú konzultáciu, neváhajte 
sa obrátiť na nášho experta z oddelenia IT poradenstva. 

David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, ITIL
IT Advisory Manager
M +421 907 472 110
E nis@soitron.com

www.soitron.sk/nis

Soitron už 26 rokov ponúka svojim klientom riešenia a služby 
v oblasti IT infraštruktúry, komunikačných riešení, aplikácií, 
bezpečnosti, cloud riešení, IT služieb a outsourcingu či IT 
poradenstva. Soitron je členom skupiny SOITRON Group SE, v ktorej 
pracuje 800 medzinárodných odborníkov na Slovensku, v Českej 
republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Veľkej Británii a Poľsku.
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