
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

STE PRIPRAVENÍ NA 
AUDIT KYBERNETICKEJ 
BEZPEČNOSTI?
Konzultačný program, ktorý vám uľahčí zorientovať sa 
v slovenskej legislatíve zákona o kybernetickej bezpečnosti 
a v súlade s ňou vám pomôže prijať opatrenia tak, aby vaša 
spoločnosť splnila podmienky povinného auditu a vyhla sa 
tak pokute.

ČO JE TO AUDIT KYBERNETICKEJ 
BEZPEČNOSTI?

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti ukladá významným slovenským 
firmám, štátnym či finančným inštitúciám, ako prevádzkovateľom základných služieb 
(PZS), povinnosť vykonať audit kybernetickej bezpečnosti a záverečnú správu o ňom 
predložiť Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ). Cieľom tohto zákona je, aby 
jednotliví PZS prijali a implementovali sadu bezpečnostných opatrení tak, aby dosiahli 
dostatočnú odolnosť voči kybernetickým útokom.

KOHO SA POVINNÝ 
AUDIT TÝKA?

Audit kybernetickej bezpečnosti musia vykonať všetci prevádzkovatelia základných 
služieb (PZS) definovaní Prílohou č. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorých 
zoznam je zároveň zverejnený na webovej stránke NBÚ. Patria sem napríklad bankový 
sektor, priemysel, telekomunikačné spoločnosti, pošta, energetika, výrobcovia 
liekov, zdravotné kliniky či nemocnice, samosprávy nad 1000 obyvateľov, ale 
aj mnohé ďalšie. Príloha zákona definuje presne 11 odvetví (napr. doprava, digitálna 
infraštruktúra, elektronické komunikácie, infraštruktúra finančných trhov, voda 
a atmosféra, verejná správa a i.), z ktorých subjekty musia prejsť týmto auditom.

Oznámenie o zaradení do tohto registra PZS zasiela NBÚ každému subjektu, ktorý 
je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona.

KOĽKO ČASU VÁM 
OSTÁVA?

Termín splnenia tejto zákonnej povinnosti 
sa už nezadržateľne blíži. Všetky subjekty, 
ktoré NBÚ zapísal do registra PZS pred 
9.11.2018, musia vykonať audit 
do 9.11.2021 (do 3 rokov odo dňa 
zápisu). Subjekty zapísané po 9.11.2018 
musia vykonať audit do 2 rokov odo 
dňa zápisu do registra.

Všetky bezpečnostné opatrenia je 
potrebné implementovať pred 
samotným auditom. Je vhodné začať čím 
skôr, pretože implementácia opatrení 
môže byť pre niektoré subjekty časovo 
náročnejšia. Môžu ju „natiahnuť“ rôzne 
nečakané zistenia, prípadne obstarávanie 
novej techniky alebo nedostatok 
špecialistov.

„Neodkladajte termín 
auditu na poslednú chvíľu! 
Problematika je komplexná 
a najefektívnejšia cesta je 
riešiť ju individuálne.”

David Dvořák 
Soitron, IT Advisory Manager
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ŠKODY SPÔSOBENÉ KYBERÚTOKOM

Kontaktujte nás
Potrebujete pomôcť s prípravou na audit kybernetickej bezpečnosti? Naši IT špecialisti vám radi ochotne poradia, čo všetko budete naň 
potrebovať.

David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE
IT Advisory Manager, Soitron
M: +421 907 472 110, E: david.dvorak@soitron.com

SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Spoločnosť Soitron je stredoeurópskym integrátorom, ktorý pôsobí na IT trhu už od roku 1991. Filozofiou spoločnosti je snaha neustále 
napredovať, a aj preto je lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. Svojim klientom ponúka produkty a služby                           
v oblasti robotizácie a automatizácie procesov, umelej inteligencie, internetu vecí (IoT), IT infraštruktúry, komunikačných a cloudových 
riešení, IT bezpečnosti, IT služieb a outsourcingu, IT poradenstva a aplikácií či digitalizácie IT oddelení. Do produktového portfólia patrí aj 
riešenie pre inteligentné policajné autá – Mosy a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Void Security Operations Center. Soitron, s.r.o. je 
členom skupiny Soitron Group, v ktorej pracuje viac ako 800 medzinárodných odborníkov. Skupina združuje profesionálne tímy na Slovensku, 
v Českej republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Poľsku a Veľkej Británii.
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AKÉ SANKCIE VÁM HROZIA?

Dodržiavanie požiadaviek na kyberbezpečnosť kontroluje 
NBÚ. Ak zistí, že prevádzkovateľ zákon nedodržiava, môže 
mu udeliť pokutu od 300 eur až do výšky 1 % celkového 
ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, 
maximálne však 300 000 eur.

Oveľa väčšou hrozbou sú však škody spôsobené 
samotným kyberútokom. Tie sa podľa štatistík môžu 
vyšplhať v priemere až do výšky 500 000 eur.

V ČOM VÁM MÔŽE SOITRON 
POMÔCŤ?

Náš špecializovaný konzultačný tím vám pomôže pripraviť 
sa na audit kybernetickej bezpečnosti. Formou 
tzv. prípravného pred-auditu vám nastavíme plán, ako 
dosiahnuť súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti. 
Pozrieme sa na situáciu vo vašej spoločnosti očami 
certifikovaného audítora a kvalifikovane vyhodnotíme, 
ktoré bezpečnostné požiadavky už spĺňate a ktoré je 
potrebné ešte implementovať. Naša služba prípravného 
pred-auditu nenahrádza povinný audit v zmysle zákona,  
pomôže vám však dôkladne sa pripraviť na jeho úspešné 
absolvovanie.

KTO AUDITY VYKONÁVA?

Audit môže vykonať iba certifikovaný audítor 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý absolvoval skúšku 
v Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej 
bezpečnosti (KCCKB). Ich aktuálny zoznam je zverejnený 
na webovej stránke KCCKB.
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