KYBERNETICKÝ ZÁKON UŽ PLATÍ
Týka sa aj Vás?

Štefan Černý, DATALAN

KYBERNETICKÝ ZÁKON
Č. 69/2018 Z. Z. O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI („ZKB“)

• Príčina - SMERNICA 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 (NIS)
• Účinnosť - 1. apríla 2018
•
• ZKB vyžaduje, aby poskytovatelia služieb
implementovali a dodržiavali konkrétne
bezpečnostné procesy prostredníctvom
moderných bezpečnostných technológií a
•
ukladá im povinnosť odhaliť prípady
ohrozenia počítačovej bezpečnosti vo veľkých
sieťach a komunikačných alebo IS
• Akékoľvek nesplnenie povinností môže mať
za následok pokutu výšky 300 000 EUR.

Vyhlášky NBU
č. 362/2018 ktorou sa ustanovuje obsah
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah
všeobecných bezpečnostných opatrení
č. 165/2018 Z. z. ktorou sa určujú
identifikačné kritériá kybernetických
bezpečnostných incidentov a podrobnosti
hlásenia KBI
164/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné
kritériá prevádzkovanej služby (kritériá
základnej služby).
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POVINNOSTI
NAŠE KOMPETENCIE

• Prijať opatrenia – § 20 ods. 3

k) monitorovania, testovania bezpečnosti a
bezpečnostných auditov,
l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
m) riadenia kontinuity procesov.

a) organizácie informačnej bezpečnosti,
b) riadenia aktív, hrozieb a rizík,
c) personálnej bezpečnosti,
d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja Bezpečnostná dokumentácia
a údržby informačných systémov,
e) technických zraniteľností systémov a
1. Organizácia bezpečnosti
zariadení,
2. Riadenie bezpečnostných rizík
f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných
3. Riadenie informačných aktív
systémov,
4. Pravidlá správania a dobrej praxe
g) riadenia prevádzky,
5. Riadenie dodávateľských vzťahov
h) riadenia prístupov,
6. Riadenie vývoja a údržby v oblasti IKT
i) kryptografických opatrení,
7. Riadenie IT služieb a prevádzky IKT
j) riešenia kybernetických bezpečnostných
8. Riadenie súladu
incidentov,
9. Riadenie kontinuity činností
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PÔSOBNOSŤ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankovníctvo
•
Cestná doprava
•
Letecká doprava
•
Vodná doprava
•
Železničná doprava
•
Poskytovatelia vybraných internetových služieb •
Satelitná komunikácia
•
Siete a služby pevných a mobilných
•
komunikácií
•
Baníctvo Elektroenergetika
•
Plynárenstvo
Ropa a ropné produkty
Tepelná energia
Prevádzkovatelia obchodných miest

Poštový podnik
Farmaceutický priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Meteorologická služba
Vlastník vodnej stavby
Zabezpečovanie pitnej vody
IS verejnej správy
Spravodajské služby
Zdravotnícke zariadenia
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ZÁVER

Identifikoval som sa ako prevádzkovateľ základnej
služby?
december 2018
(ak áno) Oznámil som túto skutočnosť na NBÚ?

Spĺňam všetky požiadavky novej legislatívy? 6 mes.
(ak nie) Prijal som nové bezpečnostné opatrenia?

Viem preukázať dodržiavanie bezpečnostné
opatrenia?

2 roky

(ak áno) Vykonal som audit kybernetickej bezpečnosti?
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ĎAKUJEM
stefan_cerny@datalan.sk
+421 917 490 224

Štefan Černý

• Bankovníctvo
• Chemický priemysel
• DIGITÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
• ENERGETIKA - Elektroenergetika
• ENERGETIKA - Plynárenstvo
• Letecká doprava
• POŠTA
• Zabezpečovanie pitnej vody
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