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K Ó D E X  S P R Á V A N I A  
členov 

Národnej komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií 
 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

(1) Národné koordinačné centrum, zriadené na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier za účelom podpory 
spoľahlivého, bezpečného a otvoreného kybernetického ekosystému posilnením spôsobilosti 
Európskej únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a doplnenia existujúcej kapacity na úrovni 
Európskej únie a na národnej úrovni (ďalej ako „NCC“), ktorého úlohy plní Kompetenčné 
a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, so sídlom Na Družstvo 125, 916 25 Brunovce, 
(ďalej ako „KCCKB“), ktoré je príspevkovou organizáciou zriadenou Národným bezpečnostným 
úradom podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré vytvára, organizuje a riadi v 
zmysle svojho Štatútu Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako 
„Štatút NCC“) Národnú komunitu kyberneticko-bezpečnostných kompetencií (ďalej ako „Národná 
komunita“). 

(2) Predmetom tohto dokumentu Kódex správania členov Národnej komunity kyberneticko-
bezpečnostných kompetencií (ďalej ako „Kódex správania“) je určenie dodatočných pravidiel 
a postupov pre vznik, trvanie a zánik členstva v Národnej komunite nad rámec Štatútu NCC 
a špecifikácia práv a povinností členov Národnej komunity. 

 
 

Čl. 2 
Práva a povinností členov Národnej komunity 

(1) Členstvo v Národnej komunite vzniká na základe žiadosti (ďalej ako „žiadosť“) právnickej osoby 
adresovanej Národnej komunite (ďalej ako „Člen“), ktorej vzor tvorí prílohu tohto Kódexu 
správania. Národná komunita posudzuje žiadosti v súlade so Štatútom NCC.  

(2) Žiadateľ (právnická osoba) berie na vedomie, že výkon pôsobnosti členstva v Národnej komunite je 
v prípade vzniku jej členstva v Národnej komunite oprávnená vykonávať len prostredníctvom ňou 
nominovanej aspoň jednej fyzickej osoby – zástupcu. Počet zástupcov (fyzických osôb) žiadateľa 
(právnickej osoby) nie je obmedzený. Žiadateľ (právnická osoba) berie na vedomie, že pri výkone 
svojej pôsobnosti v rámci jej členstva v Národnej komunite má len jeden hlas bez ohľadu na počet 
jej zástupcov – fyzických osôb, ktorých do Národnej komunity v zmysle žiadosti nominovala. 

(3) V prípade žiadosti o vznik členstva v Národnej komunite žiadateľ (právnická osoba) spolu so 
žiadosťou nominuje svojho zástupcu – fyzickú osobu (príp. viacerých zástupcov), na ktorého sa 
v prípade vzniku členstva žiadateľa v Národnej komunite vzťahujú všetky povinnosti a 
zodpovednosti ako na Člena. Žiadateľ (právnická osoba) berie na vedomie, že postupy platné pre 
posudzovanie žiadosti právnickej osoby o vznik členstva v Národnej komunite v zmysle Štatútu sa 
týkajú ako žiadateľa – právnickej osoby, tak aj fyzickej osoby – zástupcu nominovanej touto 
právnickou osobou. 
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(4) V prípade, ak žiadateľ (právnická) osoba nominuje do Národnej komunity v zmysle žiadosti viac 
zástupcov, Národnú komunitu súčasne zabezpečí, aby bolo zrejmé, ktorá z týchto osôb je 
oprávnená na výkon hlasovacieho práva za Člena v Národnej komunite. Pre účely splnenia 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa zástupca Člena v rámci hlasovania Národnej komunity 
preukáže písomným poverením alebo splnomocnením Člena, pokiaľ zástupcom člena nie je 
štatutárny orgán Člena, ktorému oprávnenie konať v mene Člena vyplýva z iných skutočností (napr. 
z platného výpisu z obchodného alebo iného registra).  

(5) Za dodržiavanie pravidiel a podmienok Národnej komunity fyzickou osobou nominovanou Členom 
zodpovedá Člen. Porušenie Predpisov podľa bodu 6 tohto článku zástupcom Člena sa zároveň 
považuje za porušenie Predpisov zo strany Člena.  

(6) Člen je povinný v rámci svojho členstva v Národnej komunite a počas jeho trvania dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy, interné pravidlá a predpisy KCCKB, NCC a Národnej komunity, 
rešpektovať rozhodnutia orgánov KCCKB, NCC a Národnej komunity, dodržiavať všeobecne platné 
zásady etiky a slušnosti vo vzťahu k ostatným členom Národnej komunity, ako aj navonok Národnej 
komunity (ďalej ako „Predpisy“), predovšetkým Štatút KCCKB, Štatút NCC a Štatút, s ktorými sa Člen 
podaním žiadosti podrobne oboznámil a s ktorými podaním žiadosti vyjadruje svoj bezpodmienečný 
súhlas. 

(7) Člen je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie alebo ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s jeho členstvom v Národnej komunite, ako aj v 
súvislosti s vnútornými pomermi KCCKB a NCC a jeho akýmikoľvek aktivitami v rámci členstva (aj 
zakázanými), pričom tieto informácie a skutočnosti nie je oprávnený poskytovať v akejkoľvek forme 
tretím osobám s výnimkou takého nevyhnutného poskytnutia, ktoré vyžadujú platné všeobecne 
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. O povinnosti poskytnutia podľa predchádzajúcej 
vety je Člen povinný vopred (pred takýmto poskytnutím) informovať NCC. Povinnosť mlčanlivosti 
trvá aj po zániku členstva v Národnej komunite.  

(8) Člen je oprávnený kedykoľvek vystúpiť z Národnej komunity, a to zaslaním písomného oznámenia 
o vystúpení z Národnej komunity na adresu sídla NCC. 

 
 

Čl. 3 
Základné zásady správania sa Členov 

(1) Člen je povinný: 
a) pri výkone členstva v Národnej komunite v súvisiacich vzťahoch s inými fyzickými a právnickými 

osobami sa vždy identifikovať svojim menom a príslušnosťou k Národnej komunite vrátane 
identifikácie jej konkrétneho orgánu alebo osoby, pokiaľ orgány alebo osoby Národnej komunity 
zastupuje; 

b) nezískavať ani sa nepokúšať získať informácie alebo dosiahnuť výsledky nečestným spôsobom 
alebo s využitím nedovolených aktivít, neprimeraného nátlaku, nevhodného správania či 
urážlivého jazyka; 

c) nezneužívať svoje členstvo na komerčný zisk, nenarúšať členstvo ani neskresľovať informácie o 
členstve; 

d) nepoškodzovať dobré meno KCCKB, NCC a Národnej komunity alebo v súvislosti s členstvom 
nespôsobiť škodu alebo nemajetkovú ujmu tretím stranám; 

e) nepoužívať logá a iné označenia KCCKB, NCC alebo Národnej komunity bez výslovného povolenia 
Národnej komunity alebo inej oprávnenej osoby; 

f) zabezpečiť, aby informácie poskytnuté pre vznik ako aj výkon členstva v Národnej komunite, boli 
úplné, aktuálne, presné a neskresľujúce; 
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g) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy KCCKB, NCC a Národnej 
komunity, ďalšie verejne dostupné pravidlá, kódexy a usmernenia vydané niektorými z orgánov 
Európskej únie (ďalej ako „Pravidlá“); 

h) nenavádzať alebo inak nevplývať na ďalších členov, ako aj osoby s inou príslušnosťou k Národnej 
komunite, aby porušovali Pravidlá; 

i) zabezpečiť u všetkých osôb, ktoré v rámci Národnej komunity pôsobia ako ich zástupcovia, 
k dodržiavaniu Pravidiel; 

j) poskytnúť Národnej komunite na požiadanie nevyhnutnú súčinnosť, a to najmä v podobe 
vysvetlení, odôvodnení či preukázaní určitých skutočností; 

k) prijať príslušné kroky, ktorými zabezpečia informovanosť a prenos záväzku na všetky osoby 
akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek rozsahu zapojené do činností vyplývajúcich z členstva 
v Národnej komunite dodržiavať Pravidlá vrátane tohto Kódexu správania. 

 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tento Kódex správania nadobúda účinnosť dňom 15. februára 2022. 

(2) NCC je oprávnené tento Kódex správania kedykoľvek meniť, pričom zmeny Kódexu správania 
nadobúdajú účinnosť v podobe zapracovania zmien do úplného znenia Kódexu správania dňom 
jeho zverejnenia na webovom sídle NCC, www.kyberkomunita.sk. 

 

 
* * * 


