
hlásiť a riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty

O uvedenom svedčí aj výstup z  registra prevádzkovateľov

základných služieb NBÚ, v  ktorom je zapísaných už vyše

150 miest a 850 obcí v Slovenskej republike. Každé takéto

mesto alebo obec je považované za prevádzkovateľa
základnej služby.

Mestá a obce sú povinné prijať v  lehote 6 mesiacov odo

dňa ich zaradenia do registra prevádzkovateľov

základných služieb bezpečnostné opatrenia, ktoré

pozostávajú z:

Technické
opatrenia

Organizačné
opatrenia

M E  S   T  Á       A       O  B  C   E

Právne
opatrenia

zosúladiť zmluvnú dokumentáciu podľa ZoKB

vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu

vykonať klasifikáciu informácií
a kategorizáciu sietí a informačných systémov

vykonať audit kybernetickej bezpečnosti

vykonať analýzu rizík

V prípade neplnenia povinností alebo iného porušenia ZoKB, môže NBÚ uložiť pokutu až do výšky 300.000 €,
a to aj opakovane. Aj zo ZoITVS a GDPR vyplývajú pre mestá a obce vysoké pokuty za nesúlad!

Mestá a obce sú povinné plniť požiadavky zákona o
kybernetickej bezpečnosti (ZoKB)

Povinnosti miest a obcí podľa ZoKB

Kybernetické incidenty a obce
Zaistenie kybernetickej bezpečnosti je dôležité nielen

z dôvodu existencie zákonných povinností, ale aj z dôvodu

narastajúceho množstva kybernetických bezpečnost-
ných incidentov v Slovenskej republike. 

NBÚ vo svojej Správe o  stave kybernetickej bezpečnosti

v  roku 2019 informoval, že došlo k útokom aj na siete
a  informačné systémy obcí a  že v  ďalšom období (rok

2020) je očakávaný výrazný nárast útokov. 

Počet detegovaných, nahlásených a riešených incidentov v roku 2019
na časovej osi. (Zdroj: NCKB SK-CERT)

Kybernetická bezpečnosť



Ponúkame Vám služby a  riešenia, vďaka ktorým za

jedny náklady vyhoviete požiadavkám ako ZoKB,

tak aj ZoITVS a GDPR.
 

Nepotrebujete tri samostatné implementácie,

nepotrebujete troch samostatných dodávateľov

a  zbytočne vynakladať úsilie a finančné
prostriedky tam, kde to nie je potrebné. 
 

Súlad s  požiadavkami týchto právnych predpisov

Vám vieme zabezpečiť kvalifikovane, odborne a

naraz, čo pre Vás znamená úsporu času a
prostriedkov. 
 

Ak ste už sčasti začali alebo Vám boli čiastočne

niektoré implementačné služby poskytnuté (napr.

vo vzťahu ku GDPR), vieme naše služby
prispôsobiť a  popri dodaní chýbajúcich častí

vyhodnotiť správnosť a  vhodnosť aj tých už skôr

poskytnutých. Vždy tak dostávate komplexný
balík.

 

Ochrana
informácií

ZoKB

GDPR
ZoITVS
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Telekomunikácie a právo IT | Duševné vlastníctvo
Veľmi odporúčaná kancelária

Ochrana informácií to však nie je len ZoKB. V  SR sú aj ďalšie právne

predpisy, ktoré ochranu informácií upravujú a vyžadujú.

V prípade miest a obcí sa jedná o  Zákon o informačných technológiách
vo verejnej správe (ZoITVS) a Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).

V  zmysle týchto právnych predpisov vyplývajú mestám a  obciam
povinnosti, ktorých plnenie sú povinné zabezpečiť. Aj z týchto predpisov

vyplývajú vysoké pokuty za nesúlad.

Ochrana informácií pre mestá a obce 3 v 1

Naše služby zahŕňajú ako technické služby, tak aj

právne služby. Právne služby sú zabezpečované

kvalifikovaným právnym garantom, advokátskou
kanceláriou Bukovinský & Chlipala, ktorá má

s problematikou kybernetickej bezpečnosti bohaté

skúsenosti.

Prinášame tak unikátny a najmä komplexný balík,

ktorý je šitý na mieru Vašim potrebám,
technickým a  právnym požiadavkám legislatívy
a v neposlednom rade Vašim možnostiam.
 

Získavate silného partnera nielen na čas

implementácie, ale aj po ňom, keď bude potrebné

vykonané riešenia odôvodňovať alebo obhajovať.

V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte sa na nás obrátiť a opýtať sa, čo Vás zaujíma. Sme tu pre

Vás a tešíme sa na spoluprácu!

 

NAŠE SLUŽBY  3 v 1

Kybernetická bezpečnosť & GDPR
IT právo & moderné technológie

[AI, agile, blockchain, IoT, cloud, open source]
 Duševné vlastníctvo & ochranné známky
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