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STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Zákon 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 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/245  

 
Materiál v pripomienkovom konaní do 11.05.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Národným bezpečnostným úradom SR ako 
iniciatívny materiál 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Cieľom predkladaného návrhu zákona je umožniť Národnému bezpečnostnému úradu z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
o blokovaní, ak zistí, že škodlivá aktivita alebo škodlivý obsah má, alebo môže mať za následok znemožnenie, alebo 
zásadné sťaženie udržania kybernetickej bezpečnosti, spojené s ohrozením života, alebo zdravia osôb, ústavného 
zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, alebo majetku 
väčšieho počtu osôb, alebo poškodenie, alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických, alebo 
hospodárskych záujmov Slovenskej republiky. Úrad aj z vlastnej iniciatívy môže rozhodnúť o blokovaní obsahu, aktivít 
alebo činnosti v kybernetickom priestore ak zistí, že tento je súčasťou aktivít hybridnej hrozby a má, alebo môže mať 
za následok  napríklad: 
• oslabenie demokratických inštitútov ústavného zriadenia, 
• cielenú politickú destabilizáciu, 
• spochybnenie základných demokratických hodnôt, 
• zásadné sťaženie fungovania orgánov verejnej moci a prijímania ich rozhodnutí, 
• radikalizáciu politickej diskusie vo verejnom priestore, 
• zásadné zvýšenie nedôvery a napätia medzi rôznymi skupinami osôb v spoločnosti, 
• zisk geopolitického vplyvu a moci, alebo ovplyvňovanie demokratických rozhodovacích procesov inak ako 
ústavným a zákonným spôsobom, 
• ohrozenie života, alebo zdravia osôb, ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti Slovenskej 
republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, alebo majetku väčšieho počtu osôb, alebo 
• poškodenie, alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických, alebo hospodárskych záujmov 
Slovenskej republiky. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je umožniť Národnému bezpečnostnému úradu z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
o blokovaní, ak zistí, že škodlivá aktivita alebo škodlivý obsah má, alebo môže mať za následok znemožnenie, alebo 
zásadné sťaženie udržania kybernetickej bezpečnosti.  RÚZ predkladá k návrhu nižšie uvedené zásadné pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Všeobecná zásadná pripomienka k návrhu ako celku 
Blokovanie podľa § 27b sa má vykonať podľa odôvodneného návrhu subjektu s pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a 
obrany štátu a na základe súhlasu súdu, nie je v tomto kontexte a doplnenia celkom zrejmé v akej prípadnej  väzbe je  
§ 27b na ďalší § 27c, kde sa predpokladá blokovanie na žiadosť iného subjektu podľa osobitného predpisu ( s 
odkazom aj na niektoré zhodné predpisy).  
 

2. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu 
Navrhujeme doplniť do § 27b nový odsek 10 v znení: „ Náklady spojené s výkonom blokovania a zodpovednosť za 
škodu spôsobenú blokovaním znáša úrad.“  
 
Odôvodnenie:  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/245
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Podobne ako je tomu v § 27c a v iných právnych predpisoch navrhujeme precizovať, že zodpovednosť za škodu a 
náklady spojené s blokovaním znáša štát. 
 

3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačnému bodu 7 ( 34b  prechodné ustanovenia) 
Nie je úplne jasné, kedy má  presne skončiť platnosť skorších rozhodnutí, ak sa uvádza, že ich platnosť má skončiť 
najneskôr do 31. októbra 2022 . Podľa  aktuálnej úpravy rozhodnutia možno vydať len s platnosťou do 30. júna 2022, 
čo predpokladá, že rozhodnutia po 30. 6 by už nemali byť vydané do účinnosti novely a tie ktoré sa vydali by mali 
stratiť platnosť najneskôr 30. 6.  Navrhujeme v záujme právnej istoty precizovať a formulovať jasnejšie. 
 

Zdroj:  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/245  
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