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Š T A T Ú T  
NÁRODNÉHO KOORDINAČNÉHO CENTRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI  

(NATIONAL COORDINATION CENTRE – NCC-SK) 
Verzia 1.0.8 účinná od 15. júla 2022 

 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

(1) Vytvorenie Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti Slovenskej 
republiky (ďalej len „NCC-SK“) vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/887 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Európske centrum priemyselných, 
technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť 
národných koordinačných centier“ (ďalej len „nariadenie“) s cieľom podporiť spoľahlivý, 
bezpečný a otvorený kybernetický ekosystém posilnením spôsobilosti Európskej únie  
(ďalej len „Únie“) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Národné koordinačné centrum 
prostredníctvom siete koordinačných centier kybernetickej bezpečnosti je na vnútroštátnej 
úrovni ústredným aktérom pre komunitu, ktorý podporuje Európske centrum 
priemyselných, technologických a výskumných kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť 
(ďalej len „ECCC“) pri plnení jeho poslania a cieľov  a dopĺňa existujúce kapacity na úrovni 
Únie a na národnej úrovni. 

(2) Úlohy NCC-SK z poverenia Národného bezpečnostného úradu podľa § 5 ods. 1 písm. z) 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o KB“) plní Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len „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.  

(3) Zriadenie KCCKB nadväzuje na prvé opatrenie Únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 
ktorým je 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 (ďalej len „smernica NIS“), ktorá bola transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky zákonom a jeho ďalšími vykonávacími právnymi predpismi 
vydanými na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 32 zákona.  

(4) Štatút Národného koordinačného centra (ďalej len „štatút“) v súlade s nariadením a vyššie 
uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť 
a úlohy NCC-SK a národnej komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, 
ustanovuje zásady ich činnosti a vnútornej organizácie. 
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Čl. 2 
Právne postavenie, názov a sídlo NCC-SK 

(1) Názov: Národné koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.   

(2) NCC-SK nie je samostatným právnym subjektom. Rolu NCC-SK v zmysle čl. 1. ods. 2 plní 
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.  

(3) Sídlo: Na Družstvo 125, 916 25 Brunovce, IČO: 52839052. 

(4) Právne postavenie: príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená svojimi 
príjmami a výdavkami na štátny rozpočet Slovenskej republiky 1.  

 

Čl. 3 
Pôsobnosť, úlohy a poslanie NCC-SK 

(1) V súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia, ak Komisia poskytla členskému štátu kladné 
stanovisko v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia, toto 
stanovisko sa považuje za rozhodnutie, ktorým bolo uznané, že príslušný subjekt má 
potrebnú kapacitu a Správna rada  ECCC zaradí subjekt, ktorý jej členský štát oznámil, do 
zoznamu národných koordinačných centier. 

(2) NCC-SK získalo akreditáciu v zmysle čl. 3.1 na správu finančných prostriedkov EÚ dňa 4. 
mája 2022. 

(3) Národné koordinačné centrum je subjektom verejného sektora alebo subjektom vo 
väčšinovom vlastníctve členského štátu, ktorý vykonáva funkcie verejnej správy podľa 
vnútroštátneho práva, a to aj na základe delegovania, a ktorý je spôsobilý podporovať 
kompetenčné centrum a sieť pri plnení ich poslania stanoveného v článku 3 Nariadenia. 
Musí disponovať výskumnými a technologickými odbornými znalosťami v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, alebo k nim musí mať prístup. Musí mať kapacitu na účinnú 
spoluprácu a koordináciu činnosti s priemyslom, verejným sektorom, akademickou obcou, 
výskumnou komunitou a občanmi, ako aj s orgánmi, ktoré boli na túto činnosť určené podľa 
smernice NIS. 

(4) NCC-SK plní úlohy v súlade s článkom 7 nariadenia. Medzi hlavné úlohy NCC-SK patrí najmä: 
a) podpora ECCC pri dosahovaní jeho cieľov a najmä pri koordinácii komunity 

kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, 
b) posilňovanie kyberneticko-bezpečnostných kapacít štátu, znalostí a infraštruktúry pre 

jednotlivé odvetvia, verejný sektor a výskumnú obec, 
c) prispievanie k plošnému zavádzaniu najmodernejších kyberbezpečnostných produktov 

a riešení v celom hospodárstve, 
d) zlepšovanie chápania kybernetickej bezpečnosti a prispievanie k dopĺňaniu chýbajúcich 

zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

 
1 § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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e) prispievanie k posilňovaniu výskumu a vývoja kybernetickej bezpečnosti v Únii vrátane 
uľahčenia a urýchlenia procesu štandardizácie a certifikácie najmä v oblasti systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 

f) podpora účasti odvetvia a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných 
projektoch, 

g) v spolupráci s ECCC prispievanie k identifikácii a riešeniu kyberbezpečnostných výziev v 
jednotlivých odvetviach, spolupráca na vývoji nových technológií v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti vrátane šifrovania, 

h) plnenie funkcie kontaktného bodu na vnútroštátnej úrovni s komunitou kyberneticko-
bezpečnostných kompetencií, inými národnými koordinačnými centrami s cieľom 
podporovať ECCC pri plnení jeho poslania a cieľov,  

i) propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity kyberneticko-
bezpečnostných kompetencií a ECCC na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,  

j) vytváranie synergie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (napríklad s národnými 
politikami týkajúcimi sa výskumu, vývoja a inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), 

k) realizácia osobitných činností, na ktoré ECCC udelilo granty, 
l) posudzovanie žiadostí subjektov so sídlom v Slovenskej republike o začlenenie do 

komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, 
m) spolupráca národných koordinačných centier, 
n) posudzovanie využitia umelej inteligencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti za účelom 

automatizácie bezpečnostných postupov, identifikácie a riešenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov, 

o) podpora vzdelávania, najmä pri odbornej príprave budúcich expertov a budovanie 
kapacít, 

p) poskytovanie odborných znalostí a aktívne prispievanie k strategickým úlohám 
stanovených v článku 5 ods. 2 nariadenia, 

q) podpora, stimulácia a uľahčovanie účasti občianskej spoločnosti, priemyselných 
odvetví, najmä startup-ov a malých a stredných podnikov (ďalej len „SME“), 
akademickej obce a výskumnej komunity a ďalších zainteresovaných strán na 
vnútroštátnej úrovni na cezhraničných projektoch a akciách v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti financovaných prostredníctvom príslušných programov Únie, 

r) poskytovanie technickej pomoci zainteresovaným stranám vo fáze podávania žiadostí 
o projekty spravované Európskym kompetenčným centrom,  

s) spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide o možné príspevky k podpore a šíreniu 
vzdelávacích programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

t) spravovanie finančných príspevkov z priamo riadených fondov EÚ na účely, ktoré sú 
stanovené v podpísaných grantových dohodách. 

Čl. 4 
Vnútorná organizácia NCC-SK 

(1) NCC-SK riadi generálny riaditeľ KCCKB, ktorý je štatutárnym orgánom NCC-SK. Zodpovedá 
za jeho riadny chod, organizuje a kontroluje činnosť NCC-SK. Generálneho riaditeľa KCCKB 
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zastupuje vo výkone jeho povinností v pôsobnosti NCC-SK zástupca v zmysle 
Organizačného poriadku KCCKB. 

(2) Generálny riaditeľ KCCKB zriaďuje Strategickú poradnú skupinu, ktorá je tvorená 
z predsedov pracovných skupín, vybraných zástupcov manažmentu verejných autorít, 
priemyslu a akademickej obce. Strategická poradná skupina poskytuje vedeniu NCC-SK 
podporu a poradenstvo v strategických otázkach týkajúcich sa úloh NCC-SK. Podieľa sa na 
hodnotení žiadostí o financovanie projektov cez kaskádové financovanie, posudzuje ich 
náplň, funkciu a mieru zhody so stanovenými cieľmi. Na požiadanie generálneho riaditeľa 
KCCKB môže prispievať k hodnoteniu subjektu, ktorý žiada o členstvo v komunite. 

(3) Sekretariát NCC-SK vedie tajomník, ktorého vymenúva generálny riaditeľ KCCKB. Tajomník 
je zároveň v zmysle rozhodnutia Správnej rady ECCC o usmerneniach pre členstvo 
v komunite určenou osobou zodpovednou za spoluprácu v procese registrácie.   

(4) NCC-SK zriaďuje pracovné skupiny. Definícia okruhu pôsobnosti jednotlivých pracovných 
skupín NCC-SK je prílohou č. 1 tohto štatútu. Uchádzač o členstvo v NCC-SK musí pôsobiť 
v niektorom z okruhov pôsobností vymedzených v prílohe č. 1.  

(5) Pokiaľ je to účelné, pracovné skupiny môžu navrhnúť zriadenie špecializovaných sektorovo 
špecifických podskupín. Vytvorenie podskupín podlieha schváleniu generálnym riaditeľom 
KCCKB..  

(6) Zasadania pracovných skupín NCC-SK a Strategickej poradnej skupiny sa riadia rokovacím 
poriadkom. 

 

Čl. 5 
Komunita kompetencií v kybernetickej bezpečnosti  

(1) V zmysle nariadenia existuje v EÚ jedna Komunita kompetencií kybernetickej bezpečnosti 
(ďalej len „komunita“), ktorej členmi sa môžu stať subjekty zo všetkých 27 členských štátov. 
Národné koordinačné centrá zohrávajú úlohu tzv. „gatekeeperov“ -  v počiatočnom štádiu 
prostredníctvom postupu hodnotenia žiadostí a neskôr pri aktívnej organizácii a podpore 
spolupráce národných členov komunity. 

(2) Na základe článku 8 ods. 2 nariadenia sa komunita skladá zo zástupcov priemyslu vrátane 
malých a stredných podnikov, akademických a výskumných organizácií, iných príslušných 
združení občianskej spoločnosti, ako aj príslušných európskych organizácií pre 
štandardizáciu, verejné subjekty a iné subjekty zaoberajúce sa prevádzkovými a 
technickými záležitosťami kybernetickej bezpečnosti a prípadne zainteresované strany v 
sektoroch, ktoré majú záujem o kybernetickú bezpečnosť a ktoré čelia výzvam v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti.  

(3) Komunita prispieva k poslaniu ECCC a siete národných koordinačných centier, zlepšuje, 
zdieľa a šíri odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. 
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Čl. 6 
Členstvo v komunite 

(1) Členom komunity môžu byť len právnické osoby usadené v členských štátoch, pričom musia 
preukázať, že sú spôsobilé prispieť k plneniu úloh a poslania NCC-SK a majú odborné 
znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pokiaľ ide aspoň o jednu z týchto oblastí: 

a) akademická činnosť, výskum alebo inovácie, 
b) priemyselný rozvoj alebo vývoj produktov, 
c) vzdelávanie a odborná príprava, 
d) informačná bezpečnosť alebo reakcie na incidenty, 
e) etika, 
f) formálna a technická normalizácia a špecifikácie. 

(2) Členstvo v komunite je vytvárané v zmysle dodržiavania zásady o  vyrovnanom zastúpení 
spomedzi jednotlivých kategórií členov a aktívnej podpory účasti najmä malých a stredných 
podnikov. 

(3) Členstvo v komunite zaväzuje členov: 
a) k podpore komunity v rámci pracovných oblastí i mimo nich, 
b) k podpore NCC-SK pri napĺňaní jeho úloh a poslania, pričom na tento účel 

spolupracujú s NCC-SK a zapájajú sa do činností podporovaných NCC-SK, 
c) k otvorenej a odbornej účasti na diskusiách pri zachovaní základných pravidiel etiky 

a morálky, 
k informovaniu NCC-SK o akýchkoľvek prípadoch možného alebo aktuálneho 
konfliktu záujmov členov komunity. 

(4) Členmi komunity sa môžu stať právnické osoby v zmysle definície okruhu pôsobnosti 
pracovných skupín NCC-SK v prílohe 1.   

 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

(1) Ak sa niektoré ustanovenia tohto štatútu stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým 
dotknutá platnosť a účinnosť celého štatútu. 

(2) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. júla 2022. 
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P R Í L O H A  č .  1  Š T A T Ú T U  N C C - S K  
Definícia okruhu pôsobnosti pracovných skupín NCC-SK  

Pracovná skupina č. 1 Veľké podniky a telekomunikácie  
Manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti, IT manažéri, alebo poverení zamestnanci bez 
ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, 
najmä:  

• veľké spoločnosti ktoré prekračujú kritériá uvedené v odporúčaní Komisie  2003/361/ES (okrem 
výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a poradenských spoločností v informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti),  

• podniky, ktoré poskytujú siete alebo služby na základe všeobecného povolenia podľa § 8 zákona 
452/2021 Z. z.  o elektronických komunikáciách, bez ohľadu na veľkosť podniku.   

Európska komisia definuje malé a stredné podniky (SME) vo svojom odporúčaní  2003/361/ES. Podľa 
tejto definície majú SME do 250 zamestnancov a ročný obrat podniku nepresahuje 50 miliónov eur, 
alebo celková bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur.  

Obsah aj zoznam členov vychádza z doterajšej neformálnej aktivity „CySec Club“, ktorá vznikla v roku 
2018 pod záštitou Národného bezpečnostného úradu.  

Pracovná skupina č. 2 Malé a stredné podniky 
Konatelia, manažéri, manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti, IT manažéri, alebo poverení 
zamestnanci malých a stredných podnikov, bez ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (okrem výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a 
poradenských spoločností v informačnej a kybernetickej bezpečnosti).  

Európska komisia definuje malé a stredné podniky (SME) vo svojom odporúčaní  2003/361/ES. Podľa 
tejto definície majú SME do 250 zamestnancov a ročný obrat podniku nepresahuje 50 miliónov eur, 
alebo celková bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur.  

Pracovná skupina č. 3 Výrobcovia a poskytovatelia služieb  
Zástupcovia výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a poradenských spoločností v informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti.  

Pracovná skupina č. 4 Verejná správa 
Predstavitelia subjektov samosprávy miest, obcí a vyšších územných celkov a predstavitelia, alebo 
poverení zástupcovia subjektov štátnej správy, bez ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.  

Pracovná skupina č. 5 Školstvo a vzdelávanie 
Zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií, najmä:   

• Predstavitelia vysokých škôl, ako vrcholných vzdelávacích, vedeckých a umeleckých ustanovizní, 
alebo poverení zástupcovia.  
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• Predstavitelia výchovno-vzdelávacích inštitúcií, zriadených podľa osobitného predpisu2, alebo nimi 
poverení zástupcovia.  

• Zástupcovia právnických osôb, alebo fyzické osoby–podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je 
vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.  

• Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, ktorých poslaním je vzdelávať, alebo 
napomáhať rozvoju vzdelávania na Slovensku.  

Pracovná skupina č. 6 Veda, výskum a inovácie 
Zástupcovia subjektov, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, činnosťami na  podporu zvýšenia 
efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, získavaním  nových poznatkov, techník 
a zákonitostí uplatňovaním vedeckých metód a postupov, najmä:   

• základným výskumom – t.j. systematickou činnosťou, ktorej prioritným cieľom je rozšírenie 
poznatkov o skúmanom objekte a ich hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktické aplikácie 
získaných poznatkov; 

• aplikovaným výskumom – t.j.   systematickou činnosťou, orientovanou na praktické využitie 
poznatkov a objavovanie nových vedeckých poznatkov s cieľom využiť ich v hospodárskej a 
spoločenskej oblasti; 

• vývojom – t.j. systematickým využívaním vedeckých poznatkov zameraným na výrobu úžitkových 
materiálov, zariadení, systémov, metód a procesov vrátane konštrukcie a vývoja prototypov, 

• technologickými inováciami – t.j. inováciami, ktoré predstavujú inováciu produktu tzn. nový alebo 
výrazne zdokonalený produkt (výrobok, služba) zavedený na trh, inováciami procesov, tzn. nový 
alebo výrazne zdokonalený proces zavedený v rámci podniku.   

Medzi subjekty výskumu a vývoja sú zahrnuté organizácie a pracoviská výskumu a vývoja, tzn. 
právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja, ktorých:   

• prevažujúca činnosť je výskum a vývoj (podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 
NACE Rev. 2); 

• prevažujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, ale ich výskumný a vývojový potenciál v prepočte 
cez ekvivalent plného pracovného času (FTE) predstavuje aspoň jeden človekorok. 

Organizácie a pracoviská výskumu a vývoja sú podľa medzinárodnej metodiky Frascati manuál  
(Návod OECD pre zber a vykazovanie údajov o výskume a experimentálnom vývoji) 3 začlenené do 
nasledujúcich sektorov:  

• podnikateľský sektor -  firmy, organizácie a inštitúcie, ktorých hlavná činnosť je zameraná na 
výrobu výrobkov a poskytovanie služieb pre trh s cieľom zisku; zárobkové výskumné a vývojové 
organizácie, neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby hlavne pre podnikateľský sektor;  

 
2 najmä § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov, § 142 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v 
znení neskorších predpisov 
3 https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm  
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• vládny sektor - orgány a inštitúcie, ktoré poskytujú verejné služby, ktoré nemôžu z ekonomických 
dôvodov poskytovať iné štátom spravované organizácie a neziskové inštitúcie, spravované a 
prevažne financované štátom, t. j. rozpočtové organizácie;  

• vysokoškolský sektor -  vysoké školy, univerzity, fakultné nemocnice a ďalšie organizácie 
pomaturitného vzdelávania bez ohľadu na zdroj ich financovania a ich právny štatút (aj všetky 
inštitúcie spravované vysokými školami alebo s nimi spojené).  

• súkromný neziskový sektor - netrhové, neziskové inštitúcie a neziskové súkromné osoby 
podieľajúce sa na výskume a vývoji.  

Pracovná skupina č. 7 CSIRT  

Zástupcovia tímov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov uvedených v zozname Trusted 
introducer, alebo členov organizácie FIRST.  

Pracovná skupina č. 8  Občianske združenia a mimovládne neziskové organizácie 
Zástupcovia občianskych združení, mimovládnych neziskových organizácií  slúžiacich na podporu 
verejnoprospešného účelu v oblasti ochrany informácií a kybernetickej bezpečnosti.  

 


