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45
ZÁKON
z 8. februára 2011
o kritickej infratruktúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje
a) organizáciu a pôsobnos orgánov tátnej správy na
úseku kritickej infratruktúry,
b) postup pri urèovaní prvku kritickej infratruktúry,
c) povinnosti prevádzkovate¾a pri ochrane prvku kritickej infratruktúry a zodpovednos za poruenie
týchto povinností.
(2) Súèasou kritickej infratruktúry je obranná infratruktúra pod¾a osobitného predpisu.1)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) prvkom kritickej infratruktúry (ïalej len prvok) najmä ininierska stavba,2) sluba vo verejnom záujme
a informaèný systém v sektore kritickej infratruktúry, ktorých naruenie alebo znièenie by malo pod¾a
sektorových kritérií a prierezových kritérií závané nepriaznivé dôsledky na uskutoèòovanie hospodárskej
a sociálnej funkcie tátu, a tým na kvalitu ivota obyvate¾ov z h¾adiska ochrany ich ivota, zdravia, bezpeènosti, majetku, ako aj ivotného prostredia,
b) sektorom kritickej infratruktúry (ïalej len sektor)
èas kritickej infratruktúry, do ktorej sa zaraïujú prvky; sektor môe obsahova jeden alebo viac podsektorov kritickej infratruktúry (ïalej len podsektor),
c) kritickou infratruktúrou systém, ktorý sa èlení na
sektory a prvky,
d) sektorovými kritériami súbor technických a funkèných kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatòujú pri urèovaní prvkov toho istého sektora,
e) prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými
hodnotami, ktoré sa uplatòujú prierezovo pri urèovaní prvkov vetkých sektorov,
f) prvkom európskej kritickej infratruktúry najmä ininierska stavba,2) sluba vo verejnom záujme a informaèný systém v sektore, ktorých naruenie alebo
znièenie by malo pod¾a európskych sektorových kritérií a európskych prierezových kritérií závané nepriaznivé dôsledky uvedené v písmene a) v Slovenskej
republike a aspoò v jednom ïalom èlenskom táte
Európskej únie (ïalej len dotknutý èlenský tát),
1
2

g) európskymi sektorovými kritériami súbor technických a funkèných kritérií s prahovými hodnotami,
ktoré sa uplatòujú pri urèovaní prvkov európskej
kritickej infratruktúry toho istého sektora,
h) európskymi prierezovými kritériami súbor kritérií
s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatòujú prierezovo pri urèovaní prvkov európskej kritickej infratruktúry,
i) ochranou prvku zabezpeèenie funkènosti, integrity
a kontinuity èinnosti prvku s cie¾om predís, odvráti alebo zmierni hrozbu jeho naruenia alebo znièenia,
j) analýzou rizík sektora dokument, ktorý obsahuje
posúdenie hrozby naruenia alebo znièenia sektora,
jeho zranite¾né miesta, ako aj predpokladané dôsledky naruenia alebo znièenia sektora,
k) citlivou informáciou o kritickej infratruktúre (ïalej
len citlivá informácia) neverejná informácia, ktorej
zverejnenie by sa mohlo zneui na èinnos smerujúcu k narueniu alebo znièeniu prvku,
l) prevádzkovate¾om právnická osoba, fyzická osoba
 podnikate¾ alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom prvku alebo z iného právneho dôvodu prevádzkuje prvok,
m) mechanickým zábranným prostriedkom prostriedok
1. obvodovej ochrany, najmä pevná bariéra, brána,
závora a turniket,
2. pláovej ochrany, najmä dvere, mrea, bezpeènostné sklo a bezpeènostná zámka,
3. predmetovej ochrany, najmä komorový trezor
a komerèný úschovný objekt,
n) technickým zabezpeèovacím prostriedkom najmä
systém na kontrolu vstupu, elektronický zabezpeèovací systém, kamerový systém, elektrická poiarna signalizácia, zariadenie na detekciu látok a predmetov, zariadenie proti odpoèúvaniu a zariadenie
na fyzické nièenie nosièov informácií.
Organizácia a pôsobnos orgánov tátnej
správy na úseku kritickej infratruktúry
§3
tátnu správu na úseku kritickej infratruktúry vykonávajú
a) vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo),
c) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Minis-

) § 26 a 27 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z.
) § 43a ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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terstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky (ïalej len ústredný orgán).
§4
Vláda na úseku kritickej infratruktúry
a) schva¾uje koncepciu kritickej infratruktúry, v ktorej urèuje na prísluné obdobie ciele, priority a úlohy, ako aj spôsoby ich uskutoèòovania,
b) schva¾uje medzirezortný program kritickej infratruktúry na finanèné zabezpeèenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona,
c) urèuje sektorové kritériá, európske sektorové kritériá, prierezové kritériá a európske prierezové kritériá,
d) rozhoduje o urèení prvku a jeho zaradení do sektora,
ako aj o vyradení prvku zo sektora.
§5
Ministerstvo na úseku kritickej infratruktúry
a) vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh
koncepcie kritickej infratruktúry, ktorý predkladá
vláde,
b) koordinuje výkon tátnej správy uskutoèòovaný
ústrednými orgánmi,
c) predkladá so svojím stanoviskom vláde návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií,
d) vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh
prierezových kritérií a európskych prierezových kritérií, ktorý predkladá vláde,
e) predkladá so svojím stanoviskom vláde návrh na urèenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj návrh na vyradenie prvku zo sektora,
f) oznamuje príslunému ústrednému orgánu rozhodnutie o urèení prvku a zaradení prvku do sektora,
ako aj rozhodnutie o vyradení prvku zo sektora,
g) vypracúva ako gestor v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh medzirezortného programu kritickej
infratruktúry, ktorý predkladá vláde,
h) urèuje v rámci svojej pôsobnosti rozsah citlivých informácií,
i) urèuje osobu oprávnenú na oboznamovanie sa s citlivou informáciou (ïalej len oprávnená osoba),
j) spravuje v elektronickej forme neverejný centrálny
register prvkov v rozsahu
1. názov ústredného orgánu, sektor, podsektor, obchodné meno alebo názov, sídlo, predmet èinnosti, prvok, kontaktná osoba, dotknutý èlenský
tát, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho
orgánu, identifikaèné èíslo organizácie, ak prevádzkovate¾ je právnická osoba,
2. názov ústredného orgánu, sektor, podsektor, obchodné meno, miesto podnikania, predmet èinnosti, prvok, kontaktná osoba, dotknutý èlenský
tát, adresa trvalého pobytu, identifikaèné èíslo
organizácie, ak prevádzkovate¾ je fyzická osoba
 podnikate¾; to sa vzahuje aj na prevádzkovate¾a, ktorý je fyzická osoba okrem obchodného
mena a miesta podnikania,
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k) kontroluje v spolupráci s prísluným ústredným orgánom plnenie povinností prevádzkovate¾a prvku
európskej kritickej infratruktúry,
l) je kontaktným miestom na ochranu prvkov európskej kritickej infratruktúry, ktoré najmä
1. koordinuje s dotknutým èlenským tátom a Európskou komisiou (ïalej len Komisia) záleitosti
týkajúce sa ochrany prvku európskej kritickej infratruktúry,
2. zúèastòuje sa spolu s prísluným ústredným orgánom rokovania s prísluným orgánom dotknutého èlenského tátu pri urèovaní prvku európskej kritickej infratruktúry,
3. môe poiada Komisiu o pomoc pri urèovaní prvku európskej kritickej infratruktúry,
4. informuje dotknutý èlenský tát o urèení prvku
európskej kritickej infratruktúry a o dôvode tohto urèenia,
5. môe poiada Komisiu o súèinnos pri zabezpeèení úèasti Slovenskej republiky na rokovaní
s iným èlenským tátom Európskej únie pri urèovaní európskej kritickej infratruktúry na jeho
území, ak jej naruenie alebo znièenie by malo závané nepriaznivé dôsledky v Slovenskej republike a Slovenská republika nebola týmto tátom
takto identifikovaná,
6. informuje Komisiu o predåení lehoty na zavedenie bezpeènostného plánu prevádzkovate¾a (ïalej
len bezpeènostný plán) prvku európskej kritickej infratruktúry,
7. informuje raz za rok Komisiu o poète prvkov európskej kritickej infratruktúry pod¾a sektorov
a o poète dotknutých èlenských tátov,
8. predkladá raz za dva roky Komisii správu o rizikách, hrozbách a zranite¾ných miestach v sektoroch, v ktorých sú prvky európskej kritickej infratruktúry,
9. informuje dotknutý èlenský tát o vyradení prvku
európskej kritickej infratruktúry zo sektora
a o dôvode tohto vyradenia,
m) môe spolupracova v rozsahu svojej pôsobnosti
s obdobnou intitúciou so sídlom v zahranièí.
§6
Ústredný orgán na úseku kritickej infratruktúry
v sektore vo svojej pôsobnosti
a) vypracúva návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií, ktorý predkladá ministerstvu,
b) uplatòuje postup pod¾a § 8 a vypracúva návrh na urèenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj návrh na vyradenie prvku zo sektora, ktoré predkladá
ministerstvu,
c) oznamuje prevádzkovate¾ovi rozhodnutie o urèení
prvku a zaradení prvku do sektora, ako aj rozhodnutie o vyradení prvku zo sektora,
d) prehodnocuje priebene prvok pod¾a sektorových
kritérií a prierezových kritérií a prvok európskej kritickej infratruktúry pod¾a európskych sektorových
kritérií a európskych prierezových kritérií,
e) vypracúva analýzu rizík sektora a jej aktualizáciu,
ktorú predkladá ministerstvu,
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f) vyjadruje sa písomne k bezpeènostnému plánu
a jeho aktualizácii; oznamuje ministerstvu predåenie lehoty na zavedenie bezpeènostného plánu,
g) urèuje v spolupráci s prevádzkovate¾om rozsah citlivých informácií,
h) urèuje oprávnenú osobu,
i) spravuje v elektronickej forme neverejný register
prvkov v rozsahu pod¾a § 5 písm. j); oznamuje ministerstvu zmeny údajov v registri,
j) vypracúva zameranie kontrolnej èinnosti a kontroluje plnenie povinností prevádzkovate¾a,
k) predkladá ministerstvu súhrnnú správu o kontrole
prevádzkovate¾ov do 31. marca nasledujúceho roku
za predchádzajúci kalendárny rok,
l) prejednáva priestupky a iné správne delikty,
m) môe spolupracova v rozsahu svojej pôsobnosti
s obdobnou intitúciou so sídlom v zahranièí.
§7
Sektorové kritériá, európske sektorové kritériá,
prierezové kritériá a európske prierezové kritériá
(1) Sektorové kritériá a európske sektorové kritériá
sa urèujú pod¾a charakteristiky prísluného sektora.
(2) Prierezové kritériá a európske prierezové kritériá
sa ustanovujú pod¾a predpokladaného
a) poètu ohrozených osôb, z toho usmrtených osôb
a zranených osôb,
b) hospodárskeho vplyvu, ktorým je rozsah
1. hospodárskych strát,
2. zhorenie kvality tovaru,
3. zhorenie kvality poskytovania sluby vo verejnom záujme,
4. negatívneho vplyvu na ivotné prostredie,
c) vplyvu na obyvate¾ov, ktorým je naruenie kvality ivota obyvate¾ov z h¾adiska
1. závanosti výpadku dodávky tovaru a èasu jej obnovy,
2. závanosti výpadku poskytovania sluby vo verejnom záujme a èasu jeho obnovy,
3. dostupnosti náhrady dodávky tovaru,
4. dostupnosti náhrady poskytovania sluby vo verejnom záujme.
§8
Postup pri urèovaní prvku a prvku
európskej kritickej infratruktúry
(1) Prvok sa urèuje pod¾a sektorových kritérií a prierezových kritérií.
(2) Na urèenie prvku sa vyaduje splnenie aspoò jedného sektorového kritéria a aspoò jedného prierezového kritéria.
(3) Prvok európskej kritickej infratruktúry sa urèuje pod¾a európskych sektorových kritérií a európskych
prierezových kritérií.
(4) Na urèenie prvku európskej kritickej infratruktúry sa vyaduje splnenie aspoò jedného európskeho
3
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sektorového kritéria a aspoò jedného európskeho prierezového kritéria.
(5) Prvok európskej kritickej infratruktúry mono
urèi len po dohode s prísluným orgánom dotknutého
èlenského tátu.
(6) Postup pod¾a etáp pri urèovaní prvku a prvku európskej kritickej infratruktúry je uvedený v prílohe
è. 1.
§9
Povinnosti prevádzkovate¾a
(1) Prevádzkovate¾ je povinný ochraòova prvok pred
naruením alebo znièením. Na ten úèel prevádzkovate¾
je povinný
a) uplatni pri modernizácii prvku technológiu, ktorá
zabezpeèuje jeho ochranu,
b) zavies bezpeènostný plán po predchádzajúcom vyjadrení prísluného ústredného orgánu do iestich
mesiacov od doruèenia oznámenia o urèení prvku
a o jeho zaradení do sektora, ak sa vo výnimoènom
odôvodnenom prípade nedohodne s prísluným
ústredným orgánom na predåení tejto lehoty; lehotu je moné predåi iba jedenkrát, maximálne o tri
mesiace,
c) prehodnocova priebene bezpeènostný plán, a ak je
to potrebné, zavies po predchádzajúcom vyjadrení
prísluného ústredného orgánu aktualizovaný bezpeènostný plán,
d) oboznámi svojich zamestnancov v nevyhnutnom
rozsahu s bezpeènostným plánom,
e) precvièi pod¾a bezpeènostného plánu aspoò raz za
tri roky modelovú situáciu hrozby naruenia alebo
znièenia prvku,
f) urèi oprávnenú osobu, ktorá je zároveò kontaktná
osoba, ak ide o prvok európskej kritickej infratruktúry,
g) poskytnú príslunému ústrednému orgánu súèinnos, najmä údaje, doklady a vysvetlenia potrebné
na
1. urèenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj
vyradenie prvku zo sektora,
2. posúdenie ochrany prvku vrátane zabezpeèenia
ochrany prvku prevádzkovate¾om stránej
sluby3) alebo ozbrojeným bezpeènostným zborom,
3. vypracovanie analýzy rizík sektora,
4. správu registra prvkov,
h) postupova pod¾a bezpeènostného plánu v prípade
hrozby naruenia alebo znièenia prvku.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný bezodkladne oznámi
príslunému ústrednému orgánu
a) zmenu v predmete èinnosti, ktorá môe ma vplyv na
urèenie prvku a jeho zaradenie do sektora,
b) predaj prvku alebo inú zmenu majetkovoprávneho
vzahu k prvku,
c) vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu alebo povolenie retrukturalizácie.

) § 3 zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov.
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(3) Na prevádzkovate¾a, ktorý vypracúva havarijný
plán alebo obdobný bezpeènostný dokument pod¾a
osobitného predpisu,4) sa nevzahuje odsek 1 písm. b),
c), d) e) a h).
(4) Prevádzkovate¾ má nárok na finanèný príspevok
na plnenie povinností súvisiacich s vykonaním bezpeènostných opatrení na ochranu prvku pod¾a § 10, a to
voèi ústrednému orgánu na úseku kritickej infratruktúry, do sektora ktorého patrí prevádzkovate¾, ak mu to
ústredný orgán urèí a táto povinnos mu nevyplýva
z iného veobecne záväzného právneho predpisu. Pravidlá poskytnutia finanèného príspevku budú urèené
osobitným predpisom, ktorý vydá prísluný ústredný
orgán.
§ 10
Bezpeènostný plán
(1) Bezpeènostný plán obsahuje popis moných spôsobov hrozby naruenia alebo znièenia prvku, zranite¾né miesta prvku a bezpeènostné opatrenia na jeho
ochranu.
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(2) Oprávnená osoba je povinná zachováva mlèanlivos o citlivej informácii, a to aj po zániku jej oprávnenia oboznamova sa s citlivou informáciou.
(3) Citlivá informácia sa nesprístupòuje pod¾a osobitného predpisu.5)
§ 13
Vyradenie prvku a prvku európskej
kritickej infratruktúry zo sektora
(1) Prvok sa vyradí zo sektora, ak nespåòa aspoò jedno sektorové kritérium a aspoò jedno prierezové kritérium.
(2) Prvok európskej kritickej infratruktúry sa vyradí
zo sektora, ak nespåòa aspoò jedno európske sektorové
kritérium a aspoò jedno európske prierezové kritérium.
§ 14
Priestupky

(2) Bezpeènostné opatrenia na ochranu prvku sú
najmä mechanické zábranné prostriedky, technické
zabezpeèovacie prostriedky, bezpeènostné prvky informaèných systémov, fyzická ochrana, organizaèné opatrenia, kontrolné opatrenia a ich vzájomná kombinácia.

(1) Priestupku na úseku kritickej infratruktúry sa dopustí fyzická osoba, ak poruí povinnos pod¾a § 12 ods. 2.

(3) Rozsah bezpeènostných opatrení na ochranu prvku sa urèuje na základe posúdenia hrozby naruenia
alebo znièenia prvku.

(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva
ústredný orgán, v ktorého pôsobnosti dolo k porueniu povinnosti zakladajúcej priestupok.

(4) Minimálny postup pri vypracúvaní bezpeènostného plánu je uvedený v prílohe è. 2.

(4) Za priestupky pod¾a odsekov 1 a 2 ústredný orgán
uloí pokutu od 200 eur do 3 000 eur.

§ 11
Kontaktná osoba
(1) Kontaktná osoba zabezpeèuje styk medzi prevádzkovate¾om prvku európskej kritickej infratruktúry, prísluným ústredným orgánom a ministerstvom
pri ochrane prvku európskej kritickej infratruktúry,
najmä výmenu informácií o hrozbe jeho naruenia alebo znièenia.
(2) Kontaktná osoba je zamestnancom prevádzkovate¾a.
(3) Kontaktná osoba musí by bezúhonná. Za bezúhonnú sa na úèely tohto zákona povauje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný èin.
Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov,
ktorý nie je starí ako tri mesiace.
§ 12
Citlivá informácia
(1) Písomnos alebo iný hmotný nosiè, ktorý obsahuje citlivú informáciu, sa oznaèuje slovami Kritická infratruktúra  nezverejòova.
4

(2) Priestupku na úseku kritickej infratruktúry sa
dopustí iná fyzická osoba ako v odseku 1, ak úmyselne
vyzradí citlivú informáciu.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,6) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 15
Iné správne delikty
(1) Prevádzkovate¾ sa dopustí správneho deliktu na
úseku kritickej infratruktúry, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 9 ods. 1 a 2.
(2) Ústredný orgán, v ktorého pôsobnosti dolo k porueniu povinnosti zakladajúcej správny delikt, uloí
prevádzkovate¾ovi pokutu
a) od 500 eur do 50 000 eur, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 9 ods. 2,
b) od 1 000 eur do 200 000 eur, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 9 ods. 1.
(3) Ústredný orgán prihliada pri urèení výky pokuty
na závanos, okolnosti, spôsob, èas trvania a následky
poruenia povinnosti.
(4) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa ústredný orgán dozvedel o poruení povinnosti, naj-

) Napríklad zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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neskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu
povinnosti dolo.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(6) Na ukladanie pokút sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.7)
(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 16
(1) Sektory v pôsobnosti ústredných orgánov sú uvedené v prílohe è. 3.
(2) Na rozhodovanie o urèení prvku a jeho zaradení
do sektora, ako aj na rozhodovanie o vyradení prvku zo
sektora sa nevzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.7)

Èiastka 19

e), g) a h), § 9 ods. 2 písm. a) a b), § 10 ods. 1 a 3, § 16
ods. 2, § 17 ods. 3 a 4 a prílohy è. 2 sa vzahujú aj na prvok európskej kritickej infratruktúry.
§ 17
(1) Ústredný orgán predloí ministerstvu návrh sektorových kritérií do 31. marca 2011.
(2) Ministerstvo predloí vláde návrh sektorových
kritérií, európskych sektorových kritérií, prierezových
kritérií a európskych prierezových kritérií do 31. mája
2011.
(3) Ústredný orgán predloí ministerstvu návrh na
urèenie prvku a jeho zaradenie do sektora do 31. augusta 2011.
(4) Ministerstvo predloí vláde návrh na urèenie prvkov a ich zaradenie do sektorov do 31. októbra 2011.
(5) Ústredný orgán predloí ministerstvu analýzu rizík sektora do 31. októbra 2012.

(3) Na urèenie utajovanej skutoènosti na úseku kritickej infratruktúry sa vzahuje osobitný predpis.8)

§ 18

(4) Na výkon kontroly plnenia povinností prevádzkovate¾a sa vzahujú základné pravidlá kontrolnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.9)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.

(5) Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a c), § 2 písm. b),
c), i), k) a l), § 4 písm. d), § 5 písm. e), f) a j), § 6 písm. b),
c) a i), § 9 ods. 1 úvodnej vety, § 9 ods. 1 písm. a), b),

§ 19
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

7

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
8
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Príloha è. 1
k zákonu è. 45/2011 Z. z.

POSTUP POD¼A ETÁP PRI URÈOVANÍ PRVKU
A PRVKU EURÓPSKEJ KRITICKEJ INFRATRUKTÚRY
Pri urèovaní prvku a prvku európskej kritickej infratruktúry sa postupuje takto:
1. Prvá etapa
Uplatòujú sa sektorové kritériá s cie¾om uskutoèni prvý výber predpokladaných prvkov v rámci sektora. Ak niektorý z predpokladaných prvkov spåòa aspoò jedno sektorové kritérium, posudzuje sa v druhej etape.
2. Druhá etapa
Uplatòujú sa prierezové kritériá na predpokladané prvky vybrané v prvej etape. Ak niektorý z predpokladaných
prvkov spåòa aspoò jedno prierezové kritérium, navrhne sa na urèenie prvku a na zaradenie do sektora.
3. Tretia etapa
Uplatòujú sa európske sektorové kritériá na úèel výberu predpokladaných prvkov európskej kritickej infratruktúry z navrhnutých prvkov v druhej etape. Ak niektorý z predpokladaných prvkov európskej kritickej infratruktúry
spåòa aspoò jedno európske sektorové kritérium, posudzuje sa v tvrtej etape.
4. tvrtá etapa
Uplatòujú sa európske prierezové kritériá na predpokladané prvky európskej kritickej infratruktúry vybrané
v tretej etape. Ak niektorý z predpokladaných prvkov európskej kritickej infratruktúry spåòa aspoò jedno európske
prierezové kritérium, navrhne sa na urèenie prvku európskej kritickej infratruktúry a na zaradenie do sektora.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 45/2011 Z. z.

MINIMÁLNY POSTUP PRI VYPRACÚVANÍ BEZPEÈNOSTNÉHO PLÁNU
Pri vypracúvaní bezpeènostného plánu sa postupuje takto:
A.Urèujú sa dôleité zariadenia prvku.
B. Vyhodnocuje sa riziko hrozby naruenia alebo znièenia jednotlivých zariadení prvku, ich zranite¾né miesta, predpokladané dôsledky ich naruenia alebo znièenia na funkènos, integritu a kontinuitu èinnosti prvku.
C. Uskutoèòuje sa výber hlavných bezpeènostných opatrení na ochranu prvku, ktoré sa èlenia na
a) trvalé bezpeènostné opatrenia, ktorými sú investície a postupy na zabezpeèenie ochrany prvku, a to
1. mechanické zábranné prostriedky,
2. technické zabezpeèovacie prostriedky,
3. bezpeènostné prvky informaèných systémov,
4. organizaèné opatrenia s dôrazom na postup pri vyrozumení a varovaní, ako aj na krízové riadenie,
5. odborná príprava osôb, ktoré zabezpeèujú ochranu prvku,
6. kontrolné opatrenia na dodriavanie trvalých bezpeènostných opatrení,
b) mimoriadne bezpeènostné opatrenia, ktoré sa uplatòujú v závislosti od intenzity hrozby naruenia alebo znièenia prvku.
D. Urèujú sa hlavné bezpeènostné opatrenia na ochranu prvku.
E. Bezpeènostný plán sa poèas jeho tvorby konzultuje s orgánmi, ktorých súèinnos sa predpokladá pri ochrane
prvku.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 45/2011 Z. z.

SEKTORY V PÔSOBNOSTI ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV

Sektor

Podsektor

Ústredný orgán

1. Doprava

Cestná doprava

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky

Letecká doprava
Vodná doprava
eleznièná doprava
2. Elektronické komunikácie

Satelitná komunikácia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky

Siete a sluby pevných
a mobilných elektronických
komunikácií
3. Energetika

Baníctvo

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Elektroenergetika
Plynárenstvo
Ropa a ropné produkty
4. Informaèné a komunikaèné
technológie

Informaèné systémy a siete

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Internet
5. Pota

Poskytovanie potových
sluieb, potový platobný styk
a obstarávate¾ská èinnos

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky

6. Priemysel

Farmaceutický priemysel

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
7. Voda a atmosféra

Meteorologická sluba
Vodné stavby

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej
republiky

Zabezpeèovanie pitnej vody
8. Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
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Príloha è. 4
k zákonu è. 45/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a oznaèení európskych kritických infratruktúr
a zhodnotení potreby zlepi ich ochranu (Ú. v. EÚ, L 345, 23. 12. 2008).
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