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1 Úvod 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pridružené činnosti 

predstavujú dôležité spoločenské činnosti, ktoré sú pre fungovanie štátu 

dôležité, ale súčasne dochádza k spracúvaniu citlivých osobných údajov. Na 

bezpečnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti teda môžeme nazerať 

v dvoch rovinách. Prvou je zabezpečenie samotnej služby – poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti a jej nenarušené fungovanie a potom na údaje 

a systémy, ktoré je nutné v rámci tejto služby zbierať, uchovávať, 

analyzovať, zdieľať, všeobecne pomenované spracúvať. V prvom prípade 

budeme rozprávať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako základnej 

a aj kritickej služby štátu a hovoríme o kybernetickej bezpečnosti. Naopak 

oblasťou spracúvania citlivých (nielen osobných) údajov sa zaoberá 

informačná bezpečnosť. 

Informačná a kybernetická bezpečnosť sú často považované za 

synonymá. V skutočnosti tieto bezpečnosti sledujú podobné ciele, ako aj 

použité  metódy, resp. spôsoby zabezpečenia týchto cieľov (napr. 

prostredníctvom bezpečnostných opatrení). Na druhej strane sa líšia 

objektom, ktorý chránia. Informačnú bezpečnosť by sme mohli definovať 

ako „zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií“1. Na druhej 

strane kybernetická bezpečnosť je definovaná ako „zachovanie 

dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií v kybernetickom priestore“2. 

Kybernetický priestor je „komplexné prostredie, ktoré je výsledkom 

interakcie ľudí, softvéru a služieb na internete prostredníctvom 

 
1 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security techniques—

Information security management systems—Overview and vocabulary 
2 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27032: 2012 – Information technology—Security techniques—

Guidelines for cybersecurity.  
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technologických zariadení a sietí, ktoré sú k nemu pripojené, a ktoré 

neexistujú v žiadnej fyzickej podobe“3. 

Rozdielom a spoločným črtám týchto dvoch bezpečností sa venujú 

viaceré výskumné skupiny. Dôležitou prácou v tomto smere je výskum 

vedený Rossouw Von Solms. V rámci  svojej práce uvádza, že informačná 

bezpečnosť je ochrana informácií, ktoré sú aktívom pred možným 

poškodením v dôsledku rôznych hrozieb a slabých miest. Na druhej strane 

kybernetická bezpečnosť nie je nevyhnutne len ochranou samotného 

kyberpriestoru, ale aj ochranou tých, ktorí v kyberpriestore fungujú, a 

všetkých ich aktív, ktoré sú prostredníctvom kyberpriestoru dostupné4. 

Ako sme už vyššie spomenuli, informačná aj kybernetická bezpečnosť 

sledujú rovnaký cieľ, a to zabezpečenie nasledujúcich vlastností informácií, 

a v širšom ponímaní informačných systémov, v ktorých sú tieto informácie 

uložené a spracúvané 5,6: 

• dôvernosť (confidentiality), 

• integrita (integrity)  

• dostupnosť (availability). 

 

Prvý cieľ predstavuje zabezpečenie dôvernosti (confidentiality). 

Zabezpečenie dôvernosti znamená, že dôverné informácie nie sú 

sprístupnené alebo zverejnené neoprávneným osobám, subjektom alebo 

procesom7. Ak by sa neoprávnený používateľ dostal k dôverným 

informáciám, nesmie mať možnosť zistiť ich obsah. Príkladom zabezpečenia 

dôvernosti je ochrana zdravotnej dokumentácie pacienta pred tým, ako by  

 
3 The Cyberspace is complex environment resulting from the interaction of people, software 

and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to 

it, which does not exist in any physical form. 
4 VON SOLMS R, VAN NIEKERK J.: From information security to cyber security. Computers 

& security. 2013 Oct 1;38:97-102. 
5 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security techniques—

Information security management systems—Overview and vocabulary  
6 FLORES M.: The Language of Cybersecurity. XML Press, 2018. 
7 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security techniques—

Information security management systems—Overview and vocabulary 
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sa s jej obsahom oboznamovali neoprávnené osoby, resp. ochrana 

zdravotnej dokumentácie pred jej zverejnením pre verejnosť. V tomto 

kontexte je nutné zabezpečiť, aby sa so zdravotnou dokumentáciou 

pacienta nemal možnosť oboznámiť akýkoľvek lekár v rámci poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, ale len tí, ktorí sa podieľajú na poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. Samostatným problémom je sprístupnenie 

zdravotnej dokumentácie študentom lekárskych fakúlt v rámci ich 

praktickej časti štúdia.  

Druhým cieľom je zabezpečenie integrity (integrity). Tento cieľ sa 

dosiahne v tom prípade, keď sa zabezpečia kompletné, konzistentné 

a nemodifikované informácie8. Ak dôjde k modifikácii informácií, oprávnený 

používateľ musí mať možnosť zistiť túto skutočnosť. V tomto kontexte je 

nutné rozlišovať fyzické a logické pozmenenie informácií. Príkladom 

fyzického pozmenenia môže byť poškodenie nosiča informácií, pri ktorom 

nie je možné pristúpiť k časti alebo všetkým údajom. Príkladom logického 

poškodenia je pozmenenie zdravotnej dokumentácie neoprávnenou 

osobou, resp. pozmenia iného údaju (napr. o pozitívnom teste na rôzne 

typy ochorení). 

Tretím cieľom je zabezpečenie dostupnosti (availability). 

Podstatou tohto cieľa je, aby prístup k informáciám získala len oprávnená 

osoba, subjekt alebo proces. To znamená, že informácie budú prístupné a 

použiteľné v správny čas, na správnom mieste, oprávnenej osobe, subjektu 

alebo procesu, a existujú prekážky, ktoré znemožňujú prístup 

neoprávneným osobám, subjektom alebo procesom9. Príkladom môže byť 

zabezpečenie zdravotnej dokumentácie pred jej stratou alebo zničením. 

Vyššie uvedené ciele označujeme aj ako tzv. triádu CIA10. Okrem 

najčastejšie používanej triády je možné pri cieľoch informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti uvažovať aj o tzv. Parkerianovej šestici 

 
8 DEATH D.: Information security handbook: develop a threat model and incident response 

strategy to build a strong information security framework. Packt Publishing Ltd; 2017. 
9 Norma ČSN ISO/IEC 27000:2014 - Systémy riadenia bezpečnosti informácií – Prehľad 

a slovník 
10 GRAHAM, James; HOWARD, Richard; OLSON, Ryan (eds.). Cyber Security Essentials. 

Boca Raton: CRC Press, 2011. 325 s. ISBN 978-1-4398-5123-4. S.1. 
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(hexade)11. Tá okrem klasických troch atribútov informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti (dôvernosť, dostupnosť a integrita) obsahuje aj 

držbu alebo kontrolu (possession or control), autentickosť (authenticity) 

a užitočnosť (utility). 

 

 
 

 
11 REID, Randall C.; GILBERT, Arthur H. Using the Parkerian Hexad to introduce security 

in an information literacy class. In: 2010 Information Security Curriculum Development 

Conference. ACM, 2010. p. 45-47. 
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2 Právny rámec 

V rámci tejto kapitoly sa bližšie zameriame na právnu úpravu 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že 

v rámci informačnej bezpečnosti nemáme osobitnú právnu úpravu, 

zameriavame sa bližšie na právnu úpravu bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov obsiahnutú v GDPR, resp. v zákone č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. Naopak, pri v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

v súčasnej dobe existuje právna úprava na európskej ako aj národnej 

úrovni.  

 

2.1 Informačná bezpečnosť 

Ako sme vyššie uviedli, základným právnym rámcom pre ochranu 

osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predstavuje čl. 

32 GDPR, podľa ktorého „prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so 

zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na 

povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, 

primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň 

bezpečnosti primeranú tomuto riziku.“  

 

V rovnomennom článku následne sú vymenované príklady 

bezpečnostných opatrení, avšak pomerne veľmi rámcovo. Medzi tieto 

bezpečnostné opatrenia možno zaradiť:   

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;  

b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a 

odolnosť systémov spracúvania a služieb;  

c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim 

v prípade fyzického alebo technického incidentu;  
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d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti 

technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti 

spracúvania.  

 

 

Ad A) V zmysle základnej definície sa pod pseudoanymizáciou 

rozumie spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje 

už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia 

dodatočných informácií. Podmienkou pseudoanymizácie je, že tieto 

dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne 

technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje 

neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

Ad B) Odolnosť systému je schopnosť informačného systému odolávať 

rušivým udalostiam, ako sú napr. útoky alebo odmietnutie služby, zachovať 

ich funkcionalitu  a zabezpečiť rýchle zotavenie. Kľúčovým pojmom 

v schopnosti zabezpečiť dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť 

systémov spracúvania a služieb je slovo „trvalá“, čo znamená, že tieto 

schopnosti musia byť zabezpečené (zachované) stále. 

Ad C) Riešenie bezpečnostných incidentov je podrobnejšie upravené 

v iných právnych predpisov a bližšie sa im budeme venovať v nasledujúcej 

kapitole. Súčasťou tohto bodu je nielen riešiť bezpečnostné incidenty, ale aj 

riadiť činnosti v prípade porušenia činnosti organizácie.  

Ad D) Tento bod rámcovo popisuje bezpečnostné opatrenia, ktoré je 

nutné zabezpečovať nielen pri fungovaní informačného systému, ale už 

v procese návrhu. 

 

Bližšie sa venujeme bezpečnosti spracúvania osobných údajov 

v rámci nasledujúcej kapitoly, v ktorej rozoberáme model informačnej 

bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.  
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2.2 Kybernetická bezpečnosť 

Oblasť kybernetickej bezpečnosti je na európskej úrovni upravený v 

Smernici 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 (ďalej len „NIS smernica“). Cieľom tejto 

právnej úpravy je zabezpečiť bezpečnosť sietí a informačných systémov 

v rámci jednotlivých členských štátov Európskej únie. To sa má dosiahnuť 

najmä prostredníctvom:  

• zavedenia bezpečnostných požiadaviek,  

• požiadaviek na hlásenie kybernetických bezpečnostných 

incidentov,  

• vytvorenia tímov na riešenie bezpečnostných incidentov, ako aj 

• postupným budovaním spolupráce medzi členskými štátmi a ich 

organizáciami zabezpečujúcimi kybernetickú bezpečnosť. 

 

Keďže v rámci Európskej únie došlo v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti k prijatiu právneho aktu (smernica), ktorý slúži k harmonizácii 

právnej úpravy v rámci členských štátov a nie k jej unifikácii (ako v prípade 

nariadenia). NIS smernica bola v rámci Slovenskej republiky 

implementovaná prostredníctvom zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o KB“). 

Nie všetky oblasti spoločenského života sú boli v rámci NIS smernicou 

identifikované ako oblasti/odvetia potrebné chrániť voči kybernetickým 

hrozbám. V rámci smernice sa uvádza zoznam siedmich odvetví a ich 

príslušných pododvetví, v rámci ktorých je nutné zabezpečovať bezpečnosť 

sietí a informačných systémov (príloha II NIS smernice):  

1) energetika, 

2) doprava, 

3) bankovníctvo, 

4) infraštruktúry finančných trhov, 
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5) zdravotníctvo, 

6) dodávka a distribúcia pitnej vody a 

7) digitálna infraštruktúra. 

 

Každý členský štát má v zmysle článku 5 ods. 3 NIS smernice 

povinnosť vytvoriť zoznam základných služieb založený na týchto 

odvetviach, pododvetviach a typoch subjektov12. V rámci Slovenskej 

republiky bolo prostredníctvom zákona o KB stanovených 11 sektorov. 

Jedným z týchto sektorov je zdravotníctvo, ktoré obsahuje podsektor 

zdravotníckych zariadení.  

NIS smernica ako následne aj zákon o KB ukladajú primárnu 

zodpovednosť dvom typom subjektov, a to prevádzkovateľom základných 

služieb a poskytovateľom digitálnych služieb. Na určenie týchto subjektov 

sa zavádzajú pojmy základná služba a digitálna služba. Na určenie týchto 

služieb boli následne určené kritéria, ktoré ju nutné spĺňať, aby subjekt 

prevádzkujúci, resp. poskytujúci danú službu, bol povinným subjektom 

v zmysle zákona o KB.   

Podľa  §3 písm. k) zákona o KB sa za základnú službu považuje taká 

služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a 

a) „závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v 

jednom sektore alebo podsektore, 

b) je informačným systémom verejnej správy, alebo 

c) je prvkom kritickej infraštruktúry  – aktuálne nie je vedená NBÚ 

žiadna základná služba spĺňajúce túto požiadavku“. 

 

Ako sme už vyššie uviedli, nie všetky služby v rámci daného sektora 

sú základnými službami. K identifikácii základných služieb boli stanovené 

v zmysle § 18 ods. 1 identifikačné kritériá prevádzkovanej služby, a to 

 
12 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rady o posúdení jednotnosti prístupov 

členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 

23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí. [online] [27.1.2020]. Dostupné na:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML /?uri= 

CELEX:52019DC0546&from=EN 
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dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá. Špecifické sektorové 

kritériá sú  podľa §18 ods. 2 určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom a to vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 

Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá 

základnej služby). Špecifickými sektorovými kritériami pre sektor 

zdravotníctva sú: 

a) celkový počet akútnych lôžok v posledných troch kalendárnych 

rokoch najmenej 500, 

b) štatút centra vysoko špecializovanej traumatologickej 

starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo 

c) laboratórne služby. 

 

V zmysle ustanovenia §3 písm. l) zákona o KB prevádzkovateľom 

základnej služby je  orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje 

aspoň jednu službu podľa písmena k. Podľa prílohy č. 1 k zákonu o KB sú 

prevádzkovateľmi základnej služby v sektore zdravotníctvo13: 

• poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - akákoľvek osoba alebo 

akýkoľvek iný subjekt, ktorý legálne poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na území členského štátu, 

• správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, 

ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 

Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené. 

 

Naproti tomu, legálne definície digitálnej služby a jej poskytovateľa 

nachádzame v §3 zákona o KB. Podľa tohto ustanovenia je digitálnou 

službou služba, ktorej druh je uvedený prílohe č. 2 predmetného zákona: 

1) Online trhovisko – digitálna služba, ktorá umožňuje 

spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvárať online kúpne zmluvy 

alebo zmluvy o službách s podnikateľmi buď na webovom sídle 

 
13 Aktuálny zoznam prevádzkovateľov základných služieb vrátane sektora zdravotníctva. 

[online] [27.1.2020]. Dostupné na:  https://www.nbu.gov.sk/wp-

content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm 



10 

online trhoviska, alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré 

využíva počítačové služby poskytované online trhoviskom.  

2) Internetový vyhľadávač – digitálna služba, ktorá umožňuje 

používateľom vyhľadávať v zásade na všetkých webových sídlach 

alebo na webových sídlach v konkrétnom jazyku informácie o 

akejkoľvek téme na základe kľúčového slova, vety alebo iných 

zadaných údajov, pričom jeho výsledkom sú linky, 

prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s 

požadovaným obsahom,  

3) Služba v oblasti cloud computingu – digitálna služba, ktorá 

umožňuje prístup ku škálovateľnému a pružnému súboru 

počítačových zdrojov, ktoré možno zdieľať. 

 

Poskytovateľom digitálnej služby právnická osoba alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva 

aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac 

ako 10 000 000 €. 

Poskytovateľmi základných služieb v sektore zdravotníctva sú 

najmä nemocnice, zdravotnícke laboratóriá14. V sektore zdravotníctva sa 

priamo nenachádza žiaden poskytovateľ digitálnych služieb. Nepriamo 

pôjde najmä o poskytovateľov cloud computingu15.  

Pre oba vyššie uvedené kategórie subjektov stanovuje zákon o KB 

viacero povinností. Vzhľadom na množstvo subjektov v rámci jednotlivých 

kategóriách v sektore zdravotníctva sa zameriame na povinnosti 

prevádzkovateľov základných služieb, ktoré sú uvedené v §19 zákona 

o KB. Podľa tohto ustanovenia sú subjekty v oblasti zdravotníctva povinné 

najmä: 

1) dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia podľa §20 zákona 

o KB a sektorové bezpečnostné opatrenia. Pre oblasť zdravotníctva 

 
14 https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-

sluzby.htm 
15 https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/poskytovatelia-

DS.htm 
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nie sú v súčasnej dobe prijaté žiadne osobitné bezpečnostné 

opatrenia. 

2) Uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom na tie informačné systémy 

a služby, ktoré priamo súvisia s poskytovaním základnej služby 

a v nevyhnutnej miere informovať tieto subjekty o kybernetických 

bezpečnostných incidentoch. 

3) informovať svojho poskytovateľa elektronických a komunikačných 

sietí, že subjekt je prevádzkovateľ základnej služby.  

4) riešiť bezpečnostný incident. 

 

Bezpečnostnými opatreniami na účely zákona o KB sú podľa §20 ods. 

1 „úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a 

technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej 

bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov“. 

Bezpečnostné opatrenia sú zavedené a realizované v závislosti od 

klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov 

u prevádzkovateľa základnej služby.  

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre oblasť (§ 20 ods. 3 

zákona o KB) organizácie informačnej bezpečnosti, riadenia aktív, hrozieb 

a rizík, personálnej bezpečnosti, technických zraniteľností systémov a 

zariadení, riadenia prevádzky a pod. Bližšie bezpečnostné opatrenia 

precizuje vykonávací právny predpis - vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 362/2018 Z. z, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných 

opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení. V rámci tejto kapitoly sa z dôvodu 

rozsahu samotnej kapitoly a jej cieľov nebudeme bližšie venovať 

jednotlivým bezpečnostným opatreniam. V súvislosti s týmto je výzvou do 

budúcna vytvorenie sektorových bezpečnostných opatrení.  
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3 Model informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

K bližšiemu pochopeniu toho, čo je informačná a kybernetická 

bezpečnosť a čo je obsahom týchto typov bezpečností pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, sme si zvolili normy z rodiny noriem od organizácií 

International Organization for Standardization a International 

Electrotechnical Commission s označením ISO/IEC 27000. V nasledujúcom 

texte budeme vychádzať najmä z nasledujúcich noriem: 

1) ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security 

techniques—Information security management systems—

Overview and vocabulary (ďalen len „ISO/IEC 27000“), 

2) ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security 

techniques — Information security management systems — 

Requirements (ďalen len „ISO/IEC 27001“), 

3) ISO/IEC 27005:2018 - Information technology — Security 

techniques — Information security risk management (ďalen len 

„ISO/IEC 27005“), 

4) ISO/IEC 27032: 2012 – Information technology—Security 

techniques—Guidelines for cybersecurity (ďalen len „ISO/IEC 

27032“), 

5) ISO/IEC 27799:2016 - Health informatics — Information security 

management in health using ISO/IEC 27002 (ďalen len „ISO/IEC 

27799“), 

 

Jednotlivé prvky informačnej a kybernetickej bezpečnosti a vzťahov 

v rámci nich, použijeme model informačnej bezpečnosti podľa normy 

ISO/IEC 27001 s prihliadnutím na normu ISO/IEC 27799. Model 

informačnej bezpečnosti je zobrazený na Obr. č. 1. 
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Obr. č. 1 Model informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. 

 

3.1 Aktíva 

Položka, vec alebo entita, ktorá má pre organizáciu potenciálnu alebo 

skutočnú hodnotu označujeme ako aktívum (asset)16. Vzťah ochrany 

osobných údajov a informačnej bezpečnosti je najmä v spojení osobného 

údaju ako aktíva. Máme však za to, že pri spracúvaní osobných údajov je 

nutné pracovať aj s inými údajmi, ktoré síce nespĺňajú definíciu osobných 

údajov, ale ich citlivosť, resp. dôležitosť pri samotnom poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti je vysoká. Vo všeobecnosti môžeme rozprávať 

o informáciách o zdraví (health information). Porovnanie pojmov 

týkajúcich sa údajov pacienta je možné vidieť v Tab. č. 1. 

 

 

 

 

 
16 ISO 55000:2014(en) Asset management — Overview, principles and terminology 
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Právna úprava Pojem Definícia pojmu 

Data Protection Bill 

(2017)17 

Zdravotný 

záznam  

(Health record) 

Akýkoľvek záznam informácií týkajúcich sa 

fyzického alebo duševného zdravia niekoho, 

ktorý vytvoril (alebo v mene ktorého) 

zdravotnícky pracovník. 

HIPAA (1996)18 Chránené 

zdravotné 

informácie 

(Protected 

health 

information) 

Individuálne identifikovateľné zdravotné 

informácie, ktoré sa prenášajú elektronickými 

médiami, uchovávajú sa v elektronických 

médiách alebo prenášajú alebo uchovávajú v 

akejkoľvek inej forme alebo na médiu. 

GDPR  

(2018) 

 

Údaje týkajúce 

sa zdravia 

(Data 

concerning 

health) 

Osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo 

duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane 

údajov o poskytovaní služieb zdravotnej 

starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o 

jej zdravotnom stave. 

Privacy Act (1988)19  Informácie o 

zdraví  

(Health 

information) 

Akékoľvek informácie o zdraví alebo 

zdravotnom postihnutí niekoho, ako aj 

akékoľvek ďalšie osobné informácie 

zhromaždené počas poskytovania zdravotnej 

starostlivosti osobe. 

Saudi Health 

Information 

Exchange Policies20 

Zdravotný 

záznam  

(Health Record) 

zdroj informácií tykajúci sa zdravia subjektu 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Tab. č. 1 – Porovnanie pojmov týkajúcich sa údajov pacienta21. 

 

 
17 Information Commissioner’s Office (ICO), Data Protection Bill 2017. Dostupné na: 

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-bill/ 
18 U.S. Department of Health & Human Services (HHS), The HIPAA privacy rule. [online] 

[27.1.2020]. Dostupné na:  https://www.hhs.gov/hipaa/for-

professionals/privacy/index.html. 
19 Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), Privacy Act. [online] 

[27.1.2020]. Dostupné na:  https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/ 
20 IS0303 Saudi Health Information Exchange Policies. [online] [27.1.2020]. Dostupné na:  

https://www.dataguidance.com/sites/default/files/is0303_saudi_health_information_exch

ange_policies_v1.0.pdf 
21 CHERNYSHEV M., ZEADALLY S., BAIG Z.: Healthcare data breaches: Implications for 

digital forensic readiness. Journal of medical systems. 2019 Jan 1;43(1):7. 



15 

Podľa článku 4 bodu 15 GDPR údaje týkajúce sa zdravia sú „osobné 

údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, 

vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa 

odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave“. Ako sa uvádza v recitáli 53 

GDPR, údaje týkajúce sa zdravia si zasluhujú vyššiu ochranu, keďže 

používanie takýchto citlivých údajov môže mať pre dotknuté osoby závažné 

nepriaznivé dôsledky.  

Norma ISO IEC 27799:2016 definuje pojem osobné zdravotnícke 

informácie (personal health information) ako informácie o identifikovateľnej 

osobe, ktoré sa týkajú fyzického alebo duševného zdravia jednotlivca, ktoré 

môžu zahŕňať:22 

a) informácie o registrácii fyzickej osoby na poskytovanie 

zdravotných služieb, 

b) informácie o platbách alebo oprávnenosti na zdravotnú 

starostlivosť vo vzťahu k fyzickej osobe, 

c) číslo, symbol alebo konkrétny údaj pridelený fyzickej osobe na 

jednoznačnú identifikáciu tejto osoby pre poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti, 

d) všetky informácie o fyzickej osobe, ktoré sa zhromažďujú v rámci 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

e) informácie získané z testovania alebo vyšetrenia časti tela alebo 

telesnej látky; 

f) identifikácia fyzickej osoby (napr. zdravotníckeho pracovníka) ako 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre pacienta. 

 

Aktíva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti boli 

identifikované aj v rámci niekoľkých štúdii. ENISA v rolu 2016 publikovala 

štúdiu zameranú na inteligentné nemocnice, v rámci ktorej analyzuje 

 
22 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27799:2016 - Health informatics — Information security 

management in health using ISO/IEC 27002 
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základné aktíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Následne v roku 

boli takto identifikované aktíva použité aj v štúdii v roku 2018.23  

• aktíva systému vzdialenej starostlivosti - zdravotnícke 

vybavenie na diaľkové monitorovanie a diagnostiku - monitory 

srdcového rytmu, glukomery a pod., 

• zdravotnícke pomôcky zapojené do počítačovej siete - 

implantovateľné alebo nositeľné zariadenia, ako sú inzulínové 

pumpy, kardiostimulátory; stacionárne zariadenia ako MRI alebo 

röntgenové vybavenie, dávkovače chemoterapie. 

• identifikačné systémy - systémy na autentifikáciu a sledovanie 

pacientov, personálu a vybavenia - štítky a systémy RFID, 

náramky, inteligentné odznaky, biometrické štítky 

• sieťové vybavenie - IT vybavenie používané v zdravotníckych 

zariadeniach - sieťové zariadenia (smerovače, prepínače), káble, 

bezdrôtové vybavenie; počítače 

• mobilné klientske zariadenia - notebooky, smartfóny, tablety a 

aplikácie, ktoré na nich pracujú 

• prepojené klinické informačné systémy - špecifické systémy 

nasadené v zdravotníckych zariadeniach, ako sú Laboratórne 

informačné systémy, rádiologické informačné systémy, systémy 

krvných bánk atď. 

• údaje - administratívne údaje o pacientovi, klinické údaje 

(zdravotné záznamy, výsledky testov, anamnéza), výskumné 

údaje (výsledky klinických skúšok) atď. 

• fyzické vybavenie - budovy zdravotníckych zariadení, dodávka 

elektriny, klimatizácia atď. 

 

 
23 ENISA. ICT security certification opportunities in the healthcare sector. Január 2019, 

[online] [27.1.2020]. Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/healthcare-

certification 
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3.2 Bezpečnostné hrozby 

Ďalším dôležitým pojmom uvedeným v rámci modelu informačnej 

bezpečnosti je bezpečnostná hrozba (hreat). Ide o potenciálnu príčinu 

nechceného incidentu, ktorého výsledkom môže byť poškodenie systému 

alebo organizácie.24 Bezpečnostná hrozba má potenciál poškodiť aktíva. 

Niektoré hrozby môžu postihnúť viac ako jedno aktívum. V takých prípadoch 

môžu mať rôzny dopad v závislosti na tom, ktoré aktíva bezpečnostná 

hrozna postihuje.  

Existuje niekoľko spôsobov delenia bezpečnostných hrozieb. 

Bezpečnostné hrozby môžu byť prírodného alebo ľudského pôvodu, môžu 

byť náhodné nebo úmyselné, resp. z vnútra organizácie, resp. môžu 

pochádzať mimo organizácie.  V zmysle normy ISO/EIC 27005 

rozoznávame25: 

• fyzické poškodenie (požiar, závažná nehoda, zničenie zariadenia 

atď.), 

• prírodná udalosť (klimatický jav, povodeň atď.), 

• strata základných služieb (prerušenie dodávky elektriny atď.), 

• poruchy spôsobené žiarením (elektromagnetické, termálne 

žiarenie atď.), 

• ohrozenie informácií (odposluch, krádež, vyzradenie atď.), 

• technické zlyhanie (chyba údržby, zlyhanie zariadenia atď.), 

• neoprávnené činnosti (poškodenie dát, nezákonné spracovanie dát 

atď.), 

• ohrozenie funkčnosti (chyba v používaní, zneužitie oprávnenia 

atď.). 

 
24 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security techniques—

Information security management systems—Overview and vocabulary 
25 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27005:2018 - Information technology — Security techniques — 

Information security risk management 
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Na základe reportu ENISA o inteligentných nemocniciach z roku 

201626 a správy o stave bezpečnostných hrozieb z roku 201827 delíme 

bezpečnostné hrozby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti do 5 

kategórií: 

• škodlivé činnosti (malicious activities), 

• ľudské chyby (human errors), 

• poruchy systému (System failures), 

• zlyhanie dodávateľského reťazca (Supply chain failure), 

• prírodné javy (Natural phenomena). 

Škodlivé činnosti (malicious activities) sú úmyselné činy osoby 

alebo organizácie. Aj keď obe ohrozujú inteligentné nemocnice, je to tak je 

dôležité rozlišovať škodlivé činnosti od iných úmyselných akcií, ktoré 

obchádzajú politiky a postupy bez škodlivého úmyslu. Osoba vykonávajúca 

škodlivú činnosť môže byť externou alebo internou osobou z internetu 

perspektíva dotknutej organizácie. 

Ľudské chyby (human errors) sa vyskytujú počas konfigurácie 

alebo prevádzky zariadení alebo informačných systémov alebo vykonávania 

procesy. Ľudské chyby často súvisia s neadekvátnymi procesmi alebo 

nedostatočným školením. Príkladom je nesprávna správa hesiel do 

nemocničného informačného systému lekárom. 

Poruchy systému (System failures) sú v kontexte zdravotnej 

starostlivosti veľmi dôležité, najmä z dôvodu zvyšujúcej sa zložitosti a 

dynamika systémov. Nefunkčnosť nemocničného informačného systému 

v dôsledku nedostatku systémových prostriedkov (napr. nedostatok 

operačnej pamäte). 

 
26 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals 
27 ENISA. Threat landscape report 2018. Január 2019, [online] [27.1.2020]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 
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Zlyhanie dodávateľského reťazca (Supply chain failure) je 

mimo priamej kontroly dotknutej organizácie, pretože zvyčajne ovplyvňuje 

alebo patrí pod ňu zodpovednosť tretej strany. Keďže inteligentné 

nemocnice sú stále viac závislé od tretích strán, od tretích strán poruchy 

môžu mať pre nich ďalekosiahle následky. Príkladom tretej strany, ktorej 

zlyhanie by malo nepriaznivý vplyv na prevádzku inteligentných nemocníc 

je napríklad dodávateľ nemocničného informačného systému, resp. 

dodávateľ elektrickej energie. 

Prírodné javy (Natural phenomena) môžu byť tiež príčinou nehôd, 

najmä z dôvodu ich rušivého alebo deštruktívneho dopadu, najmä o 

inteligentných nemocničných zdravotníckych zariadeniach a IT 

infraštruktúre. Okrem toho môžu mať prírodné javy - mať vplyv na 

poskytovanie služieb starostlivosti o pacienta na diaľku, aj keď ich dosah 

nie je zameraný alebo ovplyvňujúci internet; - samotná nemocnica (napr. 

ak je sieťová infraštruktúra na úrovni metra narušená zemetrasením). 

 

3.3 Bezpečnostné zraniteľnosti 

Bezpečnostná zraniteľnosť (vulnerability) predstavuje slabosť 

aktíva alebo kontroly, ktorú je možné zneužiť jednou alebo viacerými 

bezpečnostnými hrozbami. Bezpečnostná zraniteľnosť sa môže prejaviť v 

hardvéri, softvéri, ľudskom faktore, procese a pod. Výskyt bezpečnostnej 

zraniteľnosti samo o sebe nespôsobuje škodu, pretože musí existovať 

bezpečnostná hrozba, ktorá využije túto zraniteľnosť. Inými slovami, 

bezpečnostná zraniteľnosť, ktorá nemá zodpovedajúcu bezpečnostnú 

hrozbu, nemusí vyžadovať prijatie opatrení, ale mala by byť rozpoznaná a 

monitorovaná, či sa nemení.  
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K identifikácii bezpečnostných zraniteľností a posudzovaniu ich 

závažnosti sa používa viacero metód:28 

• automatizovaný nástroj pre skenovanie zraniteľností (napr. 

Nessus), 

• testovanie a vyhodnotenie stavu bezpečnosti (napr. vytvorenie 

scenáru testu, očakávané výsledky), 

• penetračné testovanie (napr. pomocou nástroja NIKTO), 

• analýza zdrojových kódov ( ide o najdôkladnejšiu a 

najnákladnejšiu metódu v prípade softvérových zraniteľností). 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže k identifikácii a analýze 

bezpečnostných zraniteľností využiť nasledujúce činnosti: 

• interview s používateľmi a inými osobami (napr. pacientami, 

dodávateľmi), 

• dotazníky, 

• fyzická kontrola informačných systémov, zdravotnej 

dokumentácie, 

• analýza bezpečnostnej dokumentácie, postupov a kontrolných 

zoznamov. 

V Tab. č. 2 je uvedených niekoľko príkladov bezpečnostných 

zraniteľností s uvedením skupiny a priradenia k zraniteľnosti.  

Skupina Príklady zraniteľností Príklady hrozieb 

Hardware Nedodržanie pravidiel výmeny  Zničenie zariadenia 

  Citlivosť na zmenu napätia Prerušenie dodávky elektriny 

  Nechránené uskladnenie kyslíka Krádež média alebo 

dokumentu 

Software Známe chyby v programe – 

nemocničný informačný systém 

Zneužitie oprávnení 

  Žiadne logovanie udalostí pri 

prihlasovaní do lokálnej počítačovej 

siete nemocnice 

Zneužitie oprávnení -  

 
28 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27005:2018 - Information technology — Security techniques — 

Information security risk management 
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  Zložité používateľské rozhrania 

prihlasovanie sa na odber, resp. 

testovanie 

Chyba použitia (nesprávne 

vyplnené údaje) 

  Nedostatočná dokumentácia pre 

nemocničný informačný systém 

Chyba použitia informačného 

systému 

Počítačové 

siete 

Nechránené komunikačné spojenia  Odposluch sieťovej 

komunikácie 

  Bod totálneho zlyhania Zlyhanie komunikačného 

zariadenia 

Zamestnanci Nedostatočné bezpečnostné školenia 

zamestnancov nemocnice 

Sociálne inžinierstvo, malvér 

  Nedostatok kontrolných 

mechanizmov 

Nezákonné spracovanie 

osobných údajov 

  Nedostatočné povedomie o 

bezpečnosti 

Malvér 

Lokality Poloha v záplavovej časti Povodeň 

  Nestabilná elektrická sieť Prerušenie dodávky 

elektrickej energie 

Organizácia Nedostatok v postupoch pri 

identifikácii a posudzovaní rizík 

Zneužitie oprávnení 

  Nedostatok v plánoch kontinuity Zlyhanie zariadenia 

  

Tab. č. 2 – Príklady bezpečnostných zraniteľností u poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti. 

 

3.4 Agenti hrozieb a bezpečnostný útok 

Akúkoľvek osobu alebo vec, ktorá koná (alebo má právomoc konať) s 

cieľom spôsobiť, prenášať, prenášať alebo podporovať bezpečnostnú hrozbu 

označujeme ako agent hrozby (threat agent)29. Príklady agentov hrozieb 

sú hekeri, script kidies, insider (napr. zamestnanci), štáty.  Medzi agentov 

ohrozenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môžeme zaradiť:30 

• zasvätené osoby - ide o zamestnancov nemocnice (ktorý 

vykonávajú akákoľvek úlohu alebo pozíciu) so škodlivým úmyslom. 

Mohli by to byť lekári, zdravotné sestry alebo administratívny 

 
29 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27005:2018 - Information technology — Security techniques — 

Information security risk management 
30 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals 
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personál, ktorý má škodlivý úmysel poškodiť IT systémy. Môže ísť 

o potenciálne najškodlivejšie subjekty. 

• pacienti a hostia - títo aktéri sú súčasťou nemocničného 

ekosystému (väčšinou pacienti); oni môže mať zlý úmysel, ktorý sa 

môže kombinovať s prístupom k majetku inteligentnej nemocnice 

spôsobiť veľký dopad. 

• vzdialení útočníci - v prípade inteligentných nemocníc je jedným z 

cieľov poskytovanie starostlivosti na diaľku. Takže použitie toto 

zariadenie na škodlivé činy by mohlo byť možným scenárom, keď 

útočník nie je fyzicky v nemocnici. 

Bezpečnostný útok (attack) môžeme definovať ako pokus o 

zničenie, vystavenie hrozbe, zmenu, vyradenie z činnosti, odcudzeniu 

aktíva alebo získanie neoprávneného prístupu k aktívu alebo uskutočnenie 

neoprávneného použitia aktíva.31 Postup krokov, ktoré musí útočník 

vykonať označujeme ako vektor útoku. Medzi vektory útokov 

u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môžu zaradiť:32 

• fyzická interakcia s IT infraštruktúrou - fyzicky prítomní 

útočníci (pacienti alebo lekári) môžu priamo interagovať so 

zariadeniami, ku ktorým majú prístup. Príkladom sú sieťové 

zdravotnícke pomôcky alebo vzájomne prepojené klinické 

informačné systémy (ako inteligentný sklad lekárne). 

• bezdrôtová komunikácia s IT infraštruktúrou - veľmi častou 

technikou odpočúvania je útok v dosahu bezdrôtových technológií 

vrátane: identifikačných systémov alebo mobilných zariadení. 

• drôtová komunikácia s IT infraštruktúrou - útočníci s drôtovou 

sieťovou komunikáciou (vrátane prístupu k internetu) internet) 

 
31 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology—Security techniques—

Information security management systems—Overview and vocabulary 
32  ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals  

file:///C:/Users/Pavol/Desktop/EISI/Smart%20Hospitals.pdf
file:///C:/Users/Pavol/Desktop/EISI/Smart%20Hospitals.pdf
file:///C:/Users/Pavol/Desktop/EISI/Smart%20Hospitals.pdf
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môžu interagovať so súvisiacimi IT prostriedkami vrátane 

cloudových služieb a informácií o zdravotnej starostlivosti online 

systémy, t. j. zoznam liekov, história pacienta. Útočníci s fyzickou 

prítomnosťou môžu mať priamy prístup sieťová infraštruktúra), ku 

ktorej sa môžu pripojiť, aby mohli komunikovať s inými 

inteligentnými počítačmi zariadení. 

• interakcia so zamestnancami - útoky v oblasti sociálneho 

inžinierstva sú v zdravotníctve veľmi bežné, zvyčajne odkiaľ 

ransomvér začína.  
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4 Riešenie bezpečnostných incidentov 

Ako sme už vyššie uviedli, riešenie bezpečnostných incidentov je 

jednou z povinností prevádzkovateľov základných služieb, ako aj 

poskytovateľov digitálnych služieb. Ide o dôležitú súčasť informačnej aj 

kybernetickej bezpečnosti. Právnu reguláciu tohto právneho inštitútu 

možno nájsť vo viacerých všeobecne záväzných právnych predpisoch, či už 

explicitne alebo implicitne uvedených.  

Explicitnú právnu úpravu nachádzame v rámci kybernetickej 

bezpečnosti. V zmysle §3 písm. j) zákona o KB sa „kybernetickým 

bezpečnostným incidentom rozumie akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu 

narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, alebo porušenia 

bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na 

kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je: 

1) strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity 

systému, 

2) obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo 

digitálnej služby, 

3) vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby 

alebo digitálnej služby alebo 

4) ohrozenie bezpečnosti informácií“. 

 

Právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov explicitne 

neupravuje definíciu bezpečnostného incidentu, ale poukazuje na nutnosť 

jeho riešenia. V recitáli 49 GDPR sa spomínajú tímy na riešenie 

bezpečnostných incidentov a ich činnosť ako súčasť zabezpečenia ochrany 

osobných údajov. Druhým miestom je článok 32 GDPR, ktorý sa venuje 

bezpečnosti spracúvania osobných údajov. V rámci tohto článku sa medzi 

bezpečnostné opatrenia zaraďuje aj „schopnosť včas obnoviť dostupnosť 

osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 

incidentu“. Z týchto ale aj iných ustanovení GDPR je možné usúdiť, že práva 
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úprava nielenže počíta s riešením bezpečnostných incidentov, ale si ho 

priamo vyžaduje.   

V rámci tejto kapitoly budeme používať všeobecnejší pojem, ktorý je 

možné odvodiť od názvu tímov na ich riešenie (tímy na riešenie 

počítačových bezpečnostných incidentov - CSIRT), a to počítačový 

bezpečnostný incident. Ten môžeme definovať ako „porušenie alebo 

bezprostrednú hrozbu porušenia pravidiel počítačovej bezpečnosti, 

prijateľných zásad používania alebo štandardných bezpečnostných 

postupov“33. Používaním tohto pojmu z praktického hľadiska rozšírime 

oblasť kybernetickej bezpečností o tie časti informačnej bezpečnosti, ktoré 

kybernetickou bezpečnosťou nie sú pokryté34. Ide takto o širšie poňatie 

problematiky bezpečnostných incidentov, čo umožní lepšie spracovanie 

danej problematiky. 

Podľa článku 4 (8) NIS smernice riešením incidentov sú „všetky 

postupy na podporu odhaľovania, analýzy a obmedzenia následkov 

incidentu a reakcie naň“. Podobnú definíciu podáva §3 písm. o) zákona o 

KB, ktorý uvádza, že riešením kybernetického bezpečnostného incidentu 

„všetky postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a 

reakciou na kybernetický bezpečnostný incident a s obmedzením jeho 

následkov“. 

Riešenie počítačových bezpečnostných incidentov je súčasťou aj 

reaktívnych činností bezpečnostných tímov v zmysle § 15 ods. 3 zákona 

o KB. V širšom kontexte reaktívne činnosti v sebe zahŕňajú: 

• detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

• analýzu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

• odozvu, ohraničenie, riešenie a nápravu následkov 

kybernetických bezpečnostných incidentov, 

 
33 CICHONSKI P. et al.: Computer security incident handling guide. NIST Special 

Publication, 2012, 800.61: 1-147. 
34 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27032:2012 - Information technology — Security techniques — 

Guidelines for cybersecurity 
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• asistenciu pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu na 

mieste, 

• reakcia na kybernetický bezpečnostný incident, 

• podporu reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty, 

• koordináciu reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty, 

 

V úplne extenzívnom poňatí, súčasťou riešenia bezpečnostných 

incidentov je aj predchádzanie jeho vzniku. Tieto činnosti označujeme ako 

preventívne alebo proaktívne. Zákon o KB pri bezpečnostných tímoch 

definuje preventívne (proaktívne) činnosti v § 15 ods. 2 zákona: 

• vytváraním bezpečnostného povedomia a výcvikom, 

• monitorovaním a evidenciou bezpečnostných hrozieb, 

• kooperáciou s inými subjektami, 

• výmena bezpečnostných informácií. 

 

V rámci riešenia počítačových bezpečnostných incidentov v sektore 

zdravotníctva môžeme uvažovať o nasledujúcich kategóriách subjektov, 

ktoré sú zodpovedné za toto riešenie: 

• prevádzkovatelia základných služieb – poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti, 

• ústredný orgán – Ministerstvo zdravotníctva SR, 

• tím na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) – 

národná bezpečnostná jednotka SK-CERT. 

 

4.1 Pojem riešenia bezpečnostného incidentu 

Zásadným pojmom pre oblasť kybernetickej bezpečnosti je 

bezpečnostný incident. V zmysle §3 písm. j) slovenského Zákona 

o kybernetickej bezpečnosti sa kybernetickým bezpečnostným 

incidentom rozumie akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia 

bezpečnosti siete a informačného systému, alebo porušenia bezpečnostnej 
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politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú 

bezpečnosť alebo ktorej následkom je: 

1) strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity 

systému, 

2) obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo 

digitálnej služby, 

3) vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby 

alebo digitálnej služby alebo 

4) ohrozenie bezpečnosti informácií. 

 

V rámci výskumnej činnosti budeme využívať všeobecnejší pojem, 

aký nám poskytuje NIS smernica a slovenský zákon o kybernetickej 

bezpečnosti, a to počítačový bezpečnostný incident. Ide o porušenie alebo 

bezprostrednú hrozbu porušenia pravidiel počítačovej bezpečnosti, 

prijateľných zásad používania alebo štandardných bezpečnostných 

postupov.35 Používaním tohto pojmu z praktického hľadiska rozšírime oblasť 

kybernetickej bezpečností o tie časti informačnej bezpečnosti, ktoré 

kybernetickou bezpečnosťou nie sú pokryté.36 Ide takto o širšie poňatie 

problematiky bezpečnostných incidentov, čo umožní lepšie spracovanie 

danej problematiky. 

Podľa článku 4 (8) NIS smernice riešením incidentov sú všetky 

postupy na podporu odhaľovania, analýzy a obmedzenia následkov 

incidentu a reakcie naň. Podobnú definíciu podáva §3 písm. o) slovenského 

Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý uvádza, že riešením 

kybernetického bezpečnostného incidentu všetky postupy súvisiace  

s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na kybernetický 

bezpečnostný incident a s obmedzením jeho následkov. 

V rámci riešenia počítačových bezpečnostných incidentov môžeme 

uvažovať o nasledujúcich kategóriách subjektoch: 

 
35 CICHONSKI, Paul, et al. Computer security incident handling guide. NIST Special 

Publication, 2012, 800.61: 1-147. 
36 Bližšie pozri medzinárodný štandard ISO/IEC 27032:2012 Guidelines for cybersecurity 
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• poskytovatelia služieb, ktorí zdieľajú aktíva, zdroje, čas a/alebo 

schopnosti, 

• prevádzkovatelia základných služieb v zmysle NIS smernice,  

• internetoví sprostredkovatelia (tzv. internet intermediaries),  

• používatelia služieb – fyzické a právnické osoby, 

• tímy na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT). 

 

V prípade prevádzkovateľov služieb v zmysle NIS smernice, v určitom 

ohľade dochádza k prekrytiu tejto kategórie s poskytovateľmi služieb 

a internetovými sprostredkovateľmi. V rámci výskumnej činnosti sa ale 

primárne zameriame na používateľov služieb, CSIRT tímy a internetových 

sprostredkovateľov. 

Internetoví sprostredkovatelia sú typ sprostredkovateľov, ktorých 

činnosť spočíva v spojení poskytovateľov služieb s ich používateľmi, a to 

prostredníctvom rôznych platforiem37. Inú definíciu internetových 

sprostredkovateľov uvádza organizácia OECD. Podľa nej internetoví 

sprostredkovatelia spájajú alebo uľahčujú transakcie medzi tretími stranami 

na internete. Poskytujú prístup, hosťujú, prenášajú a indexujú obsah, 

produkty a služby pochádzajúce od tretích strán na internete alebo 

poskytujú tretím stranám internetové služby.38 Medzi typy internetových 

sprostredkovateľov môžeme zaradiť najmä: 

• poskytovateľov prístupu na internet a poskytovateľov služieb 

(ISP), 

• poskytovateľov spracovania údajov a webhostingu, 

• internetové vyhľadávače a portály a 

• internetové platobné systémy. 

Riešenie počítačových bezpečnostných incidentov môžeme rozdeliť na 

preventívne (proaktívne) činnosti a reaktívne činnosti. Preventívne 

 
37 T F Cotter, “Some Observations on the Law and Economics of Intermediaries” (2005) 1 

Michigan State Law Review 2. 
38 PERSET, K.: “The Economic and Social Role of Internet Intermediaries”, OECD Study, 

STI/ICCP(2009)9/FINAL, March 2010, p. 9. 
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(proaktívne) činnosti sa zameriavajú na prevenciu počítačových 

bezpečnostných incidentov a zaraďujeme medzi ne podľa § 15 (2) 

slovenského Zákona o kybernetickej bezpečnosti vytváranie 

bezpečnostného povedomia, spoluprácu v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, monitorovanie a evidenciu počítačových bezpečnostných 

incidentov a pod. Naopak, reaktívne činnosti sa zameriavajú na riešenie 

počítačových bezpečnostných incidentov a sú nimi v zmysle § 15 (2) 

slovenského Zákona o kybernetickej bezpečnosti najmä výstrahy a 

varovania, detekcia a analýza týchto bezpečnostných incidentov, reakcia, 

podpora na kybernetický bezpečnostný incident a koordinácia reakcií na 

kybernetické bezpečnostné incidenty, návrh opatrení na zabránenie 

ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických 

bezpečnostných incidentov. 

 

4.2 Technický pohľad na riešenie bezpečnostných incidentov   

Procesný a technický postup pri riešení bezpečnostných incidentov nie 

je upravený v rámci zákona o KB ani v GDPR. V tomto smere je potrebné 

použiť technické štandardy. Jedným z najčastejšie používaným štandardom 

je manuál od organizácie NIST (National Institute of Standards and 

Technology) s označením 800-61 Revízia 2- The NIST Computer Security 

Incident Handling Guide. Podľa tohto manuálu  riešenie bezpečnostného 

incidentu má nasledujúce fázy: 39 

• príprava (preparation), 

• identifikácia (Identification), 

• zdržanie / Obmedzenie (Containment), 

• odstránenie (Eradication), 

• obnova/Zotavenie (Recovery) a 

• ponaučenie (Lessons learned). 

 

 
39 CICHONSKI P. et al.: Computer security incident handling guide. NIST Special 

Publication, 2012, 800.61: 1-147. 
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Obr. č. 2 Fázy riešenia bezpečnostných incidentov podľa NIST 800-61 r2. 

 

Prípravná fáza v sebe zahŕňa vytvorenie a školenie tímu na riešenie 

bezpečnostných incidentov, resp. časti organizácie zameranej na túto oblasť 

a získanie potrebných nástrojov a zdrojov. Počas prípravy sa organizácia 

tiež snaží obmedziť počet bezpečnostných incidentov, ku ktorým dôjde 

výberom a implementáciou súborom proaktívnych opatrení (ako výsledok 

analýzy rizík). Reziduálne riziko však nevyhnutne pretrváva aj po zavedení 

týchto opatrení. Súčasťou tejto fázy je aj príprava konkrétnych krokov 

v jednotlivých fázach, kontrolných zoznamov, analýze možných nástrojov 

a pod. 

Druhá fáza sa zameriava priamo na detekciu a analýzu 

bezpečnostného incidentu. Cieľom je detegovať incident v čo najkratšom 

čase a získať potrebné informácie o jeho rozsahu a následkoch. Primárnym 

zdrojom informácii o bezpečnostných incidentoch sú priamo zamestnanci 

organizácie (napr. nemocnice), ktorí nahlasujú neštandardné správanie 

informačných systémov, prevádzka dohľadových systémov (napr. EDR-

Endpoint detection and response), resp. hlásenie od iných inštitúcií (v 
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prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Národný bezpečnostný 

úrad – SK-CERT). 

V rámci tretej fázy sa organizácia snaží zmierniť dopad 

bezpečnostného incidentu tým, že ho zastaví a nakoniec sa z neho úplne 

zotaví. Počas tejto fázy sa aktivita často cyklicky vracia k detekcii a analýze. 

Napríklad ak chceme zistiť, či v rámci počítačovej siete máme ďalšie 

infikované zariadenia škodlivým kódom (malvérom). Po spracovaní 

incidentu (prvé tri fázy) organizácia vydá správu, v ktorej sa podrobne 

uvedú príčiny, následky a náklady bezpečnostného incidentu  a kroky, ktoré 

by organizácia mala prijať, aby sa zabránilo budúcim podobným 

bezpečnostným incidentom. Resp. v prípade phishingovej kampane 

(hromadné rozoslanie podvodných správ s účelom získania prístupu do 

emailových účtov, resp. k iným údajom od používateľov) je vhodné 

informovať používateľov o existencii tohto typu útoku voči organizácie 

s manuálom pre používateľov. 

V nasledujúcich fázach dochádza k odstráneniu následkov 

bezpečnostného incidentu a k obnove procesov. Pôjde napríklad o prípravu 

zariadení, ktoré boli infikované malvérom tak, aby boli znovu použiteľné 

zamestnancami organizácie. Súčasťou môže byť aj oznámenie 

bezpečnostného incidentu dotknutým osobám v zmysle GDPR. Dôležité je, 

aby organizácia mala pripravené postupy pre obnovu svojich procesov. 

Napríklad obnova údajov (napr. zdravotnej dokumentácie) v nemocničnom 

informačnom systéme pri poškodení hardvéru, na ktorom informačný 

systém funguje.  

Poslednou fázou je ponaučenie. Po každom bezpečnostnom 

incidente je dôležité identifikovať získané poznatky, či už priamo 

k bezpečnosti organizácie, najmä príčinu bezpečnostného incidentu, ale aj 

poznatky k postupu na riešenie bezpečnostných incidentov. Výsledky 

z ponaučenia predstavujú vstup pre prípravu na bezpečnostné incidenty.  

 

4.3 Oznámenie bezpečnostných incidentov 
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Z pohľadu právnej úpravy najviac prepracovanou oblasťou riešenia 

počítačových bezpečnostných incidentov je ich oznámenie. V rámci tejto 

kapitoly sa zameriavame na oznamovanie počítačových bezpečnostných 

incidentov upraveného NIS smernicou a GDPR, resp. zákonom o KB alebo 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

Oznámenie bezpečnostného incidentu možno klasifikovať ako povinné 

oznámenie (čl. 14 GDPR, čl. 33, 34 NIS smernice, čl. 96 smernice PSIM) a 

dobrovoľné oznámenie (čl. 20 NIS smernice). Dobrovoľné oznámenie 

znamená, že „subjekty, ktoré neboli identifikované ako prevádzkovatelia 

základných služieb a nie sú poskytovateľmi digitálnych služieb, môžu 

dobrovoľne oznámiť bezpečnostné incidenty, ktoré majú významný vplyv 

na kontinuitu služieb, ktoré poskytujú (čl. 20 ods. 1 NIS smernice). 

Nasledujúci text sa bude týkať povinného oznamovania. V oznámení 

o počítačovom bezpečnostnom incidente je potrebné odpovedať na niekoľko 

podstatných otázok: 

• Kto oznamuje počítačový bezpečnostný incident? 

• Komu sa oznamuje počítačový bezpečnostný incident? 

• Aké druhy počítačových bezpečnostných incidentov sa oznamujú? 

• Aká je lehota na oznámenie počítačového bezpečnostného 

incidentu? 

 

Prvá a druhá otázka sú spojené so subjektmi, ktoré sú povinné 

oznámiť (bezpečnostný) incident (ďalej „zodpovedný subjekt“) a 

osobami, ktorým bol (bezpečnostný) incident oznámený (týmto 

„notifikovaný subjekt“). Podľa NIS smernice sú zodpovednými subjektmi 

prevádzkovatelia základných služieb (napr. poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti) a poskytovatelia digitálnych služieb (napr. poskytovatelia 

cloudových služieb). Tieto subjekty ohlásia počítačové bezpečnostné 

incidenty príslušnému orgánu alebo tímu na riešenie počítačových 

bezpečnostných incidentov. 

V prípade incidentov v oblasti ochrany osobných údajov (napr. únik 

osobných údajov) sú zodpovednými subjektmi prevádzkovateľ (controller) 
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a sprostredkovateľ (processor). Tieto subjekty oznamujú počítačové 

bezpečnostné incidenty orgánom dohľadu. Ak je pravdepodobné, že 

bezpečnostný incident (napr. porušenie ochrany osobných údajov) bude 

mať za následok vysoký dopad na práva a slobody fyzických osôb, tieto 

subjekty oznámia dotknutému subjektu (napr. pacientovi) tento druh 

bezpečnostného incidentu. 

Tretia otázka sa dotýka typu počítačového bezpečnostného 

incidentu, ktorý je nutné oznámiť. Prevádzkovatelia základných služieb 

oznamujú tie počítačové bezpečnostné incidenty, ktoré majú významný 

vplyv na kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú (čl. 14 ods. 3 NIS 

smernice). S cieľom určiť význam dopadu počítačového bezpečnostného 

incidentu sa zohľadnia tieto parametre (čl. 14 ods. 4 NIS smernice): 

a) počet používateľov, ktorých sa týka bezpečnostný incident dotýka, 

b) trvanie bezpečnostného incidentu a 

c) geografické rozloženie vzhľadom na oblasť ovplyvnenú 

bezpečnostným incidentom. 

Na druhej strane, poskytovatelia digitálnych služieb (napr. 

poskytovateľ národnej domény) informujú o každom počítačovom 

bezpečnostnom incidente, ktorý má podstatný vplyv na poskytovanie služby 

(čl. 16 ods. 3 NIS smernice). S cieľom určiť, či je dopad bezpečnostného 

incidentu podstatný, sa zohľadnia rovnaké parametre, ako pri význame 

dopadu. Okrem toho sa musia zohľadniť ďalšie dva parametre (čl. 16 ods. 

4 NIS smernice): 

a) rozsah narušenia fungovania služby a 

b) rozsah vplyvu na hospodárske a spoločenské činnosti. 

 

GDPR sa zameriava na špecifický typ počítačového bezpečnostného 

incidentu - porušenie ochrany osobných údajov. Podľa č. 4 ods. 12 GDPR 

ide o porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo protiprávnemu 

zničeniu, strate, pozmeneniu, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu 

k osobným údajom prenášaným, uchovávaným alebo inak spracovaným. 

V porovnaní s NIS smernicou, ide o iný pohľad na počítačový bezpečnostný 
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incident. Zatiaľ čo NIS smernica rozdeľuje typy počítačových 

bezpečnostných incidentov podľa ich dopadu, GDPR neberie do úvahy 

dopad, ale samotné správanie. 

Poslednou skúmanou otázkou je lehota na oznámenie počítačového 

bezpečnostného incidentu. Tieto bezpečnostné incidenty sa oznámia bez 

zbytočného odkladu. Bezpečnostné incidenty v oblasti ochrany osobných 

údajov sa oboznamujú najneskôr 72 hodín po tom, ako sa prevádzkovateľ 

alebo sprostredkovateľ dozvedeli o počítačovom bezpečnostnom incidente. 

Ak sa oznámenie dozornému orgánu neuskutoční do 72 hodín, musí byť k 

nemu pripojené odôvodnenie omeškania. 

Iba GDPR uvádza maximálnu hranicu na oznámenie bez zbytočného 

odkladu. Ostatné právne dokumenty ju ponechávajú na posúdenie 

notifikovanému subjektu. Čas oznámenia je určený niekoľkými faktormi, či 

už technickými, právnymi alebo organizačnými. Malo by sa zvážiť v 

závislosti od typu a dopadu bezpečnostného incidentu. V budúcnosti, keď 

budú k dispozícii konkrétne štatistické údaje, by bolo možné stanoviť 

skutočný odhadovaný čas potrebný na oznámenie bezpečnostného 

incidentu. Aj tu však bude potrebné zvážiť špecifiká notifikovaných 

subjektov. Vyššie uvedené poznámky sú zhrnuté v Tab. č. 3. 

 
Právny 

rámec 

Povinný 

subjekt 

Notifikovaný 

subjekt 

 

Typ 

(bezpečnostného) 

incidentu 

Čas pre 

oznámenie 

NIS 

Smernica 

Prevádzkovatelia 

základných 

služieb 

Poskytovatelia 

digitálnych 

služieb 

Kompetentná 

autorita (napr. 

Národný 

bezpečnostný 

úrad SR) 

CSIRT 

Incident - význam 

vplyvu 

Incident - podstatný 

vplyv 

bez 

zbytočného 

odkladu 

GDPR Prevádzkovateľ 

sprostredkovateľ 

Orgán dohľadu 

Dotknutá osoba 

Únik osobných 

údajov 

bez 

zbytočného 

odkladu 

(max. 72 

hodín) 

 

Tab. č. 3 Oznámenie bezpečnostných incidentov podľa NIS smernice a 

GDPR. 
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5 Posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov  (Data Protection Impact 

Assessment, ďalej len „PDIA“) je proces určený na opis spracúvania, 

posúdenie jeho nutnosti a primeranosti, ako aj na to, aby pomohol riadiť 

riziká pre práva a slobody fyzických osôb vyplývajúce zo spracúvania 

osobných údajov40. 

V Slovenskej republike sa na posudzovanie vplyvu na ochranu 

osobných údajov aplikuje: 

• GDPR 

• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

• vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

č. 158/2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu 

osobných údajov 

 

Porovnanie právnej úpravy DPIA obsiahnutej v GDPR a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je uvedený v Tab. č. 4.   

 
GDPR Zákon o ochrane osobných údajov 

Článok 35 ods. 1 

Ak typ spracúvania, najmä s využitím 

nových technológií a s ohľadom na povahu, 

rozsah, kontext a účely spracúvania 

pravdepodobne povedie k vysokému riziku 

pre práva a slobody fyzických osôb, 

prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná 

posúdenie vplyvu plánovaných 

§ 42 (1) 

Ak typ spracúvania osobných údajov, 

najmä s využitím nových technológií a s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel 

spracúvania osobných údajov, môže viesť k 

vysokému riziku pre práva fyzických osôb, 

prevádzkovateľ je povinný pred 

spracúvaním osobných údajov vykonať 

 
40 Usmernenia WP 248 rev. 01 týkajúceho sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a 

stanovenia toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne povedie k 

vysokému riziku“ [online] [27.1.2020]. Dostupné na:  

na://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_posud

enia_vplyvu_ 

na_ochranu_udajov_a_stanovenie_toho_ci_spracuvanie_pravdepodobne_povedie_k_vys

okemu_riziku.pdf 
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GDPR Zákon o ochrane osobných údajov 

spracovateľských operácií na ochranu 

osobných údajov. Pre súbor podobných 

spracovateľských operácií, ktoré 

predstavujú podobné vysoké riziká, môže 

byť dostatočné jedno posúdenie.  

posúdenie vplyvu plánovaných 

spracovateľských operácií na ochranu 

osobných údajov. Pre súbor podobných 

spracovateľských operácií, ktoré 

predstavujú podobné vysoké riziko, postačí 

jedno posúdenie. 

Článok 35 ods. 2 

Prevádzkovateľ sa počas vykonávania 

posúdenia vplyvu na ochranu údajov radí so 

zodpovednou osobou, pokiaľ bola určená.  

§ 42 (2) 

Prevádzkovateľ je povinný počas 

vykonávania posúdenia vplyvu na ochranu 

osobných údajov konzultovať jednotlivé 

postupy so zodpovednou osobou, ak bola 

určená. 

Článok 35 ods. 3 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov 

uvedené v odseku 1 sa vyžaduje najmä v 

prípadoch:  

a) systematického a rozsiahleho hodnotenia 

osobných aspektov týkajúcich sa fyzických 

osôb, ktoré je založené na automatizovanom 

spracúvaní vrátane profilovania a z ktorého 

vychádzajú rozhodnutia s právnymi 

účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo 

s podobne závažným vplyvom na ňu;  

b) spracúvania vo veľkom rozsahu 

osobitných kategórií údajov podľa článku 9 

ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa 

uznania viny za trestné činy a priestupky 

podľa článku 10, alebo  

c) systematického monitorovania verejne 

prístupných miest vo veľkom rozsahu.  

§ 42 (3) 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných 

údajov sa vyžaduje najmä, ak ide o  

 

a) systematické a rozsiahle hodnotenie 

osobných znakov alebo charakteristík 

týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je 

založené na automatizovanom spracúvaní 

osobných údajov vrátane profilovania a z 

ktorého vychádzajú rozhodnutia s 

právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej 

osoby alebo s podobne závažným vplyvom 

na ňu,  

b) spracúvanie vo veľkom rozsahu 

osobitných kategórií osobných údajov 

podľa § 16 ods. 1 alebo osobných údajov 

týkajúcich sa uznania viny za spáchanie 

trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

alebo  

c) systematické monitorovanie verejne 

prístupných miest vo veľkom rozsahu. 

Článok 35 ods. 4 

Dozorný orgán vypracuje a zverejní zoznam 

tých spracovateľských operácií, ktoré 

podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu 

 



37 

GDPR Zákon o ochrane osobných údajov 

na ochranu údajov podľa odseku 1. Dozorný 

orgán zasiela tieto zoznamy výboru 

uvedenému v článku 68.  

Článok 35 ods. 5 

Dozorný orgán môže stanoviť a zverejniť aj 

zoznam spracovateľských operácií, v prípade 

ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na 

ochranu údajov. Dozorný orgán zasiela tieto 

zoznamy výboru.  

 

Článok 35 ods. 6 

Príslušný dozorný orgán pred prijatím 

zoznamov uvedených v odsekoch 4 a 5 

uplatní mechanizmus konzistentnosti 

uvedený v článku 63, ak takéto zoznamy 

zahŕňajú spracovateľské činnosti, ktoré 

súvisia s ponukou tovaru alebo služieb 

dotknutým osobám alebo sledovaním ich 

správania vo viacerých členských štátoch, 

alebo ak môžu podstatne ovplyvniť voľný 

pohyb osobných údajov v rámci Únie.  

 

Článok 35 ods. 7 

Posúdenie obsahuje aspoň:  

 

a) systematický opis plánovaných 

spracovateľských operácií a účely 

spracúvania, vrátane prípadného 

oprávneného záujmu, ktorý sleduje 

prevádzkovateľ;  

b) posúdenie nutnosti a primeranosti 

spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu;  

 

c) posúdenie rizika pre práva a slobody 

dotknutých osôb uvedeného v odseku 1 a  

d) opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, 

bezpečnostných opatrení a mechanizmov na 

zabezpečenie ochrany osobných údajov a na 

preukázanie súladu s týmto nariadením, 

§ 42 (4) 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných 

údajov obsahuje najmä  

a) systematický opis plánovaných 

spracovateľských operácií a účel 

spracúvania osobných údajov vrátane 

uvedenia prípadného oprávneného záujmu, 

ktorý sleduje prevádzkovateľ,  

b) posúdenie nutnosti a primeranosti 

spracovateľských operácií vo vzťahu k 

účelu,  

c) posúdenie rizika pre práva dotknutej 

osoby a  

d) opatrenia na elimináciu rizík vrátane 

záruk, bezpečnostných opatrení a 

mechanizmov na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov a na preukázanie súladu 
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GDPR Zákon o ochrane osobných údajov 

pričom sa zohľadnia práva a oprávnené 

záujmy dotknutých osôb a ďalších osôb, 

ktorých sa to týka.  

s týmto zákonom s prihliadnutím na práva 

a oprávnené záujmy dotknutej osoby a 

ďalších fyzických osôb, ktorých sa to týka. 

Článok 35 ods. 8 

Pri posudzovaní dosahu spracovateľských 

operácií vykonávaných relevantnými 

prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi 

sa náležite sleduje, či títo prevádzkovatelia 

alebo sprostredkovatelia dodržiavajú 

schválené kódexy správania uvedené v 

článku 40, a to najmä na účely posúdenia 

vplyvu na ochranu údajov.  

§ 42 (5) 

Pri posudzovaní dosahu spracovateľských 

operácií vykonávaných prevádzkovateľom 

alebo sprostredkovateľom úrad 

zohľadňuje, či prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ postupuje v súlade so 

schváleným kódexom správania podľa § 85 

alebo certifikátom podľa § 86, a to najmä 

na účely posúdenia vplyvu na ochranu 

osobných údajov. 

Článok 35 ods. 9 

Prevádzkovateľ sa podľa potreby usiluje 

získať názory dotknutých osôb alebo ich 

zástupcov na zamýšľané spracúvanie bez 

toho, aby bola dotknutá ochrana 

obchodných alebo verejných záujmov alebo 

bezpečnosť spracovateľských operácií.  

§ 42 (6) 

Prevádzkovateľ je oprávnený získavať 

názory dotknutej osoby alebo organizácie, 

ktorá zastupuje jej záujmy, na zamýšľané 

spracúvanie osobných údajov; ochrana 

obchodných záujmov, verejného záujmu 

alebo bezpečnosť spracovateľských 

operácií nesmie byť dotknutá. 

Článok 35 ods. 10 

Ak má spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 

písm. c) alebo e) právny základ v práve Únie 

alebo v práve členského štátu, ktorému 

prevádzkovateľ podlieha, a toto právo 

upravuje konkrétnu spracovateľskú operáciu 

alebo súbor daných operácií, a posúdenie 

vplyvu na ochranu údajov sa už vykonalo v 

rámci všeobecného posúdenia vplyvu v 

súvislosti s prijatím tohto právneho základu, 

odseky 1 až 7 sa neuplatňujú, pokiaľ členské 

štáty nepovažujú za potrebné vykonať 

takéto posúdenie pred začatím 

spracovateľských činností.  

 

Článok 35 ods. 11 § 42 (7) 
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GDPR Zákon o ochrane osobných údajov 

V prípade potreby prevádzkovateľ vykoná 

prehodnotenie s cieľom posúdiť, či sa 

spracúvanie uskutočňuje v súlade s 

posúdením vplyvu na ochranu údajov, a to 

aspoň vtedy, keď došlo k zmene rizika, ktoré 

predstavujú spracovateľské operácie. 

Prevádzkovateľ je povinný posúdiť, či sa 

spracúvanie osobných údajov uskutočňuje 

v súlade s posúdením vplyvu na ochranu 

osobných údajov, a to najmä, ak došlo k 

zmene rizika, ktoré predstavuje 

spracovateľská operácia. 

 

Tab. č. 4 Porovnanie právnej úpravy DPIA obsiahnutej v GDPR a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 

 

Úrad na ochranu osobných údajov vydalo k spracovateľským 

operáciám podliehajúcim posúdeniu vplyvu metodické usmernenie pod 

názvom „Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich 

posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

(ďalej len „Zoznam spracovateľských operácií“). Toto metodické 

usmernenie má demonštratívny charakter (uvádza 13 spracovateľských 

operácií) a slúži na upresnenie článku 35 ods. 1 GDPR. Z tohto dôvodu je 

potrebné vychádzať z článku 35 ods. 1 GDPR. Navyše Úrad na ochranu 

osobných údajov v rámci vyššie uvedeného metodického usmernenia 

uvádza, že je nutné brať do úvahy: 

• kritéria vydané pracovnou skupinou WP 29 v metodickom 

usmernení WP 24841 a 

• stanovisko EDPB č. 21/2018442. 

 

 
41 Usmernenia WP 248 rev. 01 týkajúceho sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a 

stanovenia toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne povedie k 

vysokému riziku“ [online] [27.1.2020]. Dostupné na:  

na://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_posud

enia_vplyvu_ 

na_ochranu_udajov_a_stanovenie_toho_ci_spracuvanie_pravdepodobne_povedie_k_vys

okemu_riziku.pdf 
42 Stanovisko 21/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Slovenska 

týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu 

na ochranu osobných údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 

je dostupné na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/opinion-board-art-64/opinion-212018-slovakiasas-dpia-list_en 
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V Tab. č. 5 je uvedený zoznam spracovateľských operácií s 

osobnými údajmi, ktoré podliehajú vždy posúdeniu vplyvu na ochranu 

údajov a analýza uplatnenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 
Spracovateľská operácia Uplatnenie pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

1. Spracúvanie biometrických údajov 

fyzických osôb na účely individuálnej 

identifikácie fyzickej osoby v spojení aspoň s 

jedným kritériom uvedeným v usmerneniach 

WP 248.  

Riadenie prístupu, biometrický výskum. 

2. Spracúvanie genetických údajov fyzických 

osôb v spojení aspoň s jedným kritériom 

uvedeným v usmerneniach WP 248.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

personalizovaná medicína, 

biomedicínsky výskum. 

3. Spracúvanie lokalizačných údajov v 

spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným 

v usmerneniach WP 248. 

Sledovanie občanov – domáca 

karanténa v prípade šírenia 

nebezpečnej nákazlivej choroby. 

4. Spracovateľské operácie vykonávané 

podľa čl. 14 GDPR. Ak informácie, ktoré by 

mali byť poskytnuté dotknutej osobe sú 

predmetom výnimky podľa čl. 14 ods. 5 

písm. b), c) a d) GDPR, posúdenie vplyvu je 

vyžadované iba v spojení aspoň s jedným 

kritériom uvedeným v usmerneniach WP 

248.  

 

5. Hodnotenie alebo prideľovanie bodov. 

Účelom spracovateľskej operácie je 

posúdenie určitých charakteristík dotknutej 

osoby, pričom jeho výsledok má vplyv na 

kvalitu služby alebo možnosť jej poskytnutia 

dotknutej osobe.  

Personalizovaná medicína, 

biomedicínsky výskum. 

6. Posúdenie dôveryhodnosti. Účelom 

spracovateľskej operácie je posúdenie 

dôveryhodnosti dotknutej osoby 

prostredníctvom systematického hodnotenia 

osobných údajov alebo hodnotenia osobných 

údajov vo veľkom rozsahu.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

(psychologické vyšetrenia). 
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Spracovateľská operácia Uplatnenie pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

7. Posúdenie platobnej schopnosti. Účelom 

spracovateľskej operácie je posúdenie 

platobnej schopnosti dotknutej osoby 

prostredníctvom systematického hodnotenia 

osobných údajov alebo hodnotenia osobných 

údajov vo veľkom rozsahu.  

Neuplatňuje sa priamo. 

8. Profilovanie. Účelom spracovateľskej 

operácie je profilovanie prostredníctvom 

systematického hodnotenia osobných údajov, 

obzvlášť keď je založené na hodnotení 

charakteristík pracovnej výkonnosti, 

finančného stavu, zdravotného stavu, 

osobných preferencií alebo záujmov, 

spoľahlivosti alebo správania sa, pobytu 

alebo pohybu dotknutej osoby.  

Personalizovaná medícína.  

9. Monitoring práce zamestnanca na základe 

vážnych dôvodov vyplývajúcich z osobitnej 

povahy činnosti zamestnávateľa. Vzhľadom 

na osobitnú povahu spracúvanie osobných 

údajov zamestnancov monitorovaním, ktoré 

spĺňa kritérium spracúvania údajov o 

zraniteľných dotknutých osobách a kritérium 

systematického monitorovania, ako dvoch 

kritérií uvedených v usmernení WP 248, si 

vyžaduje vykonanie posúdenia vplyvu na 

ochranu osobných údajov.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

biomedicínsky výskum. 

10. Spracúvanie osobných údajov na účely 

vedeckého alebo historického výskumu bez 

súhlasu dotknutej osoby v spojení aspoň s 

jedným kritériom uvedeným v usmerneniach 

WP 248.  

Biomedicínsky výskum. 

11. Spracovateľské operácie využívajúce 

nové alebo inovatívne technológie v spojení 

aspoň s jedným kritériom uvedeným v 

usmerneniach WP 248.  

Personalizovaná medicína, 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
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Spracovateľská operácia Uplatnenie pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

12. Systematické kamerové monitorovanie 

verejných priestorov (v jednotlivých 

mestách, obciach a dopravcami mestskej a 

prímestskej verejnej dopravy). 

Neuplatňuje sa.  

13. Sledovanie osôb súkromnými 

detektívnymi, resp. bezpečnostnými 

službami. 

Neuplatňuje sa 

 
Tab. č. 5 Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich DPIA. 
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Záver 

V rámci tejto štúdie sme sa zamerali na oblasť informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Bližšie sme sa venovali právnemu rámcu, modelu informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti vrátane diskusie ohľadne základných prvkov 

z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou materiálu je aj 

analýza riešenia bezpečnostných incidentov a posudzovania vplyvu na 

ochranu osobných údajov.  

V štúdii sme identifikovali niekoľko výziev pre zlepšenie v oblasti 

efektívnej verejnej správy. V rámci kybernetickej bezpečnosti 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovatelia základnej 

služby sa riadia všeobecnými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona 

o KB. V tomto ohľade by vytvorenie sektorových bezpečnostných opatrení 

mohlo zefektívniť viaceré procesy, keďže by viac zohľadňovali špecifiká 

sektora zdravotníctva. Súčasne sme identifikovali nedostatočnú procesnú 

a technickú úpravu riešenia počítačových bezpečnostných incidentov. 

Vypracovanie postupov pre najčastejšie sa vyskytujúce bezpečnostné 

hrozby by zrýchlil proces riešenia bezpečnostných incidentov a znížil možný 

dopad pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, resp. dopad na práva 

pacientov ako dotknutých osôb. Výzvou do budúcna sa v zmysle právnej 

úpravy javí vytvorenie kódexu správania pri spracúvaní osobných údajov 

ako aj etického kódexu, ktoré by mohli napomôcť pri zvyšovaní 

bezpečnostného povedomia zamestnancov poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti.  
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