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1 CIEĽ PREDPISU 
Cieľom tohto štandardu je upraviť rozsah, účel, podmienky, postup a metodiku Kompetenčného centra 
a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KCCKB“), ktoré plní úlohy Národného 
koordinačného centra  kybernetickej bezpečnosti SR (ďalej len „NCC-SK“) pri managemente členstva 
slovenských subjektov v Komunite pre kompetencie v kybernetickej bezpečnosti (ďalej len 
„komunita“), ktorú definuje Nariadenie 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“). 

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1) Základom tohto dokumentu je Nariadenie a Rozhodnutie Správnej rady ECCC č. 2022/7 

o usmerneniach pre členstvo v komunite a registráciu1. 

2) Komunita pozostáva z členov v zmysle čl. 5 Štatútu NCC-SK. Komunita prispieva k napĺňaniu 
poslania ECCC a siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“) a usiluje sa o zlepšovanie 
odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ich výmenu a šírenie v celej Únii.  

3) V súlade s článkom 7.1.(I) Nariadenia majú Národné koordinačné centrá za úlohu hodnotiť žiadosti 
subjektov usadených v tom istom členskom štáte. Bez tohto hodnotenia nemôže byť subjekt 
zaregistrovaný Európskym centrom priemyselných, technologických výskumných kompetencií v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „ECCC“) ako člen komunity.  

4) Žiadosti inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ktoré sa uchádzajú o členstvo v komunite, 
spracúva ECCC.  

5) Keďže Nariadenie predpokladá, že ECCC registruje len subjekty, ktoré boli hodnotené NCC, 
neočakáva sa žiadne iné hodnotenie alebo obmedzenia zo strany ECCC. Výsledok kladného 
posúdenia NCC je pre ECCC záväzný, preto ECCC nemôže odmietnuť registráciu subjektu, ktorého 
žiadosť NCC kladne posúdilo. 

6) Diagram procesu spracovania žiadosti o členstvo v komunite je v Prílohe č. 1 tohto štandardu. 

7) NCC-SK môže v zmysle usmernenia zapojiť aktérov s dobrou pozíciou v rámci národného 
ekosystému, ktorí budú pomáhať s postupom hodnotení. NCC-SK môže v prípade nejasností 
požiadať Strategickú poradnú skupinu o stanovisko k posúdeniu žiadateľa. 

8) Registrácie subjektov nie sú časovo obmedzené. ECCC však môže členstvo kedykoľvek zrušiť a 
poskytnúť zdôvodnenie svojho rozhodnutia písomne členovi. 

9) NCC-SK bude rôznymi prostriedkami oslovovať národné zainteresované strany s osobitnou 
pozornosťou na SME, aby aktívne poskytovali informácie o komunite a možnosti vstupu do 
komunity. 

  

 
1 https://cybersecurity-centre.europa.eu/system/files/2022-
07/ECCC%20Decision%20No%20GB%202022%207%20on%20Community%20membership%20guidelines%20WG1.pdf 
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3 KRITÉRIÁ A PODMIENKY ČLENSTVA V KOMUNITE 

3.1 Všeobecné požiadavky 
1) V širšom zmysle musí komunita prispievať a byť v súlade s poslaním ECCC a NCC. Žiadateľ preto v 

žiadosti o členstvo opíše, ako bude podporovať ECCC a NCC pri plnení ich poslania a cieľov. 

2) Nariadenie ukladá povinnosť subjektu, ktorý požiadal o členstvo v komunite (ďalej len „žiadateľ“) 
splniť nasledovné kritéria a podmienky. 

3.2 Formálne kritériá 

3.2.1 Typ subjektu 

1) Členmi komunity sa môžu stať len právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. Za členov 
komunity môžu byť registrované iba subjekty, usadené v členských štátoch EÚ. Subjekty 
neusadené v príslušnom členskom štáte by mali požiadať o členstvo v komunite v členskom štáte, 
v ktorom sú usadené.  

2) Členmi komunity môžu byť všetky typy subjektov v zmysle Prílohy č. 1 Štatútu NCC-SK, v ktorom je 
definovaný okruh pôsobnosti pracovných skupín NCC-SK.  

3) Vzhľadom na čl. 1, fyzické osoby, ktoré konajú ako ad-hoc experti v kybernetickej bezpečnosti, 
môžu v prípade potreby poskytovať svoje odborné znalosti a podieľať sa na konkrétnych 
činnostiach NCC-SK, avšak nemôžu sa zaregistrovať ako členovia komunity.  

3.2.2 Kompetencie  

1) V zmysle článku 8.3 Nariadenia žiadatelia preukazujú, že majú odborné znalosti v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, pokiaľ ide aspoň o jednu z oblastí definovaných v čl. 6 ods. 1 Štatútu 
NCC.  

2) Žiadateľ uvedie v registračnom formulári typ domény spolu s podporným popisom konkrétnych 
vykonávaných činností. 

3.2.3 Bezpečnostné hodnotenie  

1) V zmysle článku 8.4 Nariadenia sa pri posúdení žiadosti o členstvo ECCC zohľadní aj národné 
hodnotenie bezpečnostného profilu žiadateľa. Hodnotenie v prípade nejasností,  resp. podozrenia 
vykoná NCC-SK.  

2) V prípade negatívneho stanoviska vydá NCC-SK rozhodnutie o zamietnutí z bezpečnostných 
dôvodov. Rozhodnutie musí byť odôvodnené a primerané. Táto informácia sa zároveň musí 
bezodkladne zdieľať s ECCC a so sieťou. Rozhodnutie schvaľuje štatutár NCC-SK.  

3) Na zamedzenie nekalých praktík žiadateľov a zosúladenie vykonávania tohto článku Nariadenia, 
NCC-SK úzko spolupracuje a vymieňa si informácie s ostatnými európskymi NCC. Rozsah informácií, 
ktoré sa budú zdieľať, bude definovať NCC, ktoré prijalo žiadosť.  

4) Na základe bezpečnostných dôvodov môže NCC-SK žiadosť zamietnuť alebo odvolať aj pre už 
registrovaných členov komunity. 
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3.3 Finančné kritériá  
1) Na žiadateľov sa vzťahuje článok 136 Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ2. Žiadateľ sa nesmie 

nachádzať v situácii vylúčenia, tak ako je uvedené v článku 136 Nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sú pre Prílohe č.2. 

2) Ak žiadateľ spĺňa niektorú z podmienok uvedených v článku 136 finančného Nariadenia EÚ, jeho 
členstvo bude zamietnuté alebo zrušené (ak už je členom komunity) okamžite bez ďalšieho 
posudzovania. 

3) Žiadateľ v registračnom formulári pravdivo uvedenie, či sa naň vzťahuje nejaká z podmienok 
vylúčenia opísaných v článku 136 Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 

4) V procese podávania žiadostí sa vyžaduje, aby takéto vyhlásenie bol oprávnený podpísať iba 
štatutárny zástupca. Štatutár tiež predloží NCC-SK raz za dva roky vyhlásenie, že sa neuplatňuje 
žiadna z podmienok uvedených v článku 136 Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 

5) NCC-SK sa spolieha na vyhlásenie poskytnuté žiadateľom, overovanie sa vykoná v prípade 
podozrenia, že vyhlásenie nie je pravdivé. 

6) Žiadateľ alebo člen komunity bezodkladne písomne informuje NCC-SK, ak sa uplatní niektorá z 
podmienok vylúčenia uvedených v článku 136 Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 

3.4 Zástupca žiadateľa 
1) V zmysle Nariadenia musí subjekt registrovaný ako člen komunity určiť svojich zástupcov na 

zabezpečenie efektívneho dialógu. Títo zástupcovia majú odborné znalosti v oblasti výskumu, 
technológie alebo priemyslu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

2) V záujme zefektívnenia procesu registrácie žiadateľ určí zástupcu už v registračnom formulári. 
Môže určiť jedného alebo viacerých zástupcov, ale musí byť zrejmé, ktorý zástupca je hlavnou 
osobou, ktorá bude subjekt zastupovať.  

3) Subjekt bude informovať NCC-SK a ECCC ak sa zástupcovia zmenili, a poskytnúť potrebné 
informácie na registráciu nových zástupcov. 

4 Proces spracovania žiadosti o členstvo v komunite 

4.1 Podanie žiadosti  
1) V prípade záujmu o členstvo v komunite žiadateľ vyplní online registračný formulár na webovom 

sídle ECCC. Vzor formulára tvorí aj Prílohu č. 4 tohto štandardu a je dostupný v elektronickej forme 
aj na webovom sídle NCC-SK https://kyberkomunita.sk.  

2) Vyplnený formulár zašle žiadateľ priamo NCC-SK. Pokiaľ nie je k dispozícii spoločné digitálne 
riešenie, formulár sa zašle emailom na adresu ncc@cybercompetence.sk. 

3) Proces podávania žiadostí a registrácie je výhradne elektronický. Tajomník NCC-SK žiadosť 
zaregistruje a pridelí jej číslo z Protokolu písomností a zapíše novú entitu do Sharepoint databázy 

 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene Nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o 
zrušení Nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012,  

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK   
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Členstvo v komunite  a doplní všetky formálne náležitosti žiadosti (dátum prijatia žiadosti, dátum 
dožiadania doplnkových informácií, stav žiadosti, atď.) 

4) Tajomník NCC-SK zašle žiadateľovi mail s informáciou, že žiadosť je evidovaná a začína sa proces 
posúdenia žiadateľa.  

5) V prípade nejasností tajomník NCC-SK overí informácie od žiadateľa voči dostupným verejným 
registrom3 a Funding a Tendering portálu (PIC). 

6) V prípade bezpečnostného hodnotenia žiadateľ písomne vyhlási, že spĺňa podmienky stanovené 
v Prílohe č. 6  

7) V prípade potreby môže NCC-SK, resp. ECCC požiadať žiadateľa o dodatočné informácie alebo 
objasnenie žiadosti. Všetky dodatočné zistenia zapíše tajomník NCC do hodnotiaceho hárku 
žiadateľa.  

8) Informácie o pravidlách procesu podávania žiadostí sú dostupné a aktualizované na webovej 
stránke NCC-SK. Pre uľahčenie procesu registrácie NCC-SK vypracuje Manuál pre žiadateľov 
o členstvo v komunite. 

4.2 Posúdenie žiadosti 
1) NCC-SK posúdi žiadosť najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia žiadosti. 

2) V prípade, ak je na základe informácií uvedených v registračnom formulári jasné, že NCC-SK  nie je 
NCC, v ktorom má subjekt sídlo, žiadosť sa odstúpi príslušnému NCC. 

3) NCC-SK skontroluje, či žiadosť toho istého žiadateľa bola predložená iným NCC a či sa ešte 
nepracuje na posúdení alebo či prišlo k negatívnemu hodnoteniu. Zoznam nevybavených prípadov 
a žiadostí, ktoré boli posúdené negatívne, by mal byť zahrnutý do registra, ktorý poskytuje ECCC. 
Zoznam nevybavených prípadov a žiadostí, ktoré boli posúdené negatívne, bude sprístupnený iba 
NCC a ECCC. 

4.3 Výsledok posúdenia 
1) Na základe kritérií uvedených v článku 3 vytvorí NCC-SK ku každému žiadateľovi  hodnotiaci hárok, 

ktorého konečné hodnotenie môže byť akceptácia alebo zamietnutie žiadosti.  

2) Hodnotiaci hárok autorizuje zodpovedná osoba, ktorá hodnotenie vykonala a schváli ho generálny 
riaditeľ KCCKB. 

4.3.1 Akceptácia – pozitívne posúdenie 

1) V tomto prípade tajomník NCC-SK bezodkladne zašle na ECCC žiadosť o registráciu žiadateľa spolu 
s registračným formulárom a s informáciou o kladnom výsledku hodnotenia. Vzor sa nachádza 
v prílohe 4. 

2) Tajomník NCC-SK bude jednotlivo informovať žiadajúci subjekt (e-mailom) o pozitívnom výsledku 
hodnotenia a o predložení žiadosti na ECCC. Správa bude obsahovať informáciu, že registráciu 
vykoná ECCC. 

3) Po kladnom hodnotení žiadateľa zo strany NCC-SK a odoslaní informácie o kladnom hodnotení 
spolu so žiadosťou do ECCC je ďalším krokom oficiálna registrácia vydaná ECCC, ako je popísané 
v časti 6 Registrácia subjektov ECCC. . 

 
3 Napr: https://rpo.statistics.sk/rpo/#search ; https://www.icdph.sk/ ; https://www.orsr.sk/; https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/simplesearch ; https://ives.minv.sk/rmno/filter    
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4) Po vykonaní registrácie by ECCC malo jednotlivo informovať subjekt (e-mailom alebo iným 
digitálnym kanálom) a všetky NCC prostredníctvom digitálnej platformy. 

5) ECCC by malo poskytovať digitálny register členov komunity. Register by mal byť verejný 
a dostupný prostredníctvom webovej stránky ECCC, ako aj webových stránok NCC. Register by mal 
poskytnúť rýchly a užívateľsky prívetivý nástroj na vyhľadávanie subjektov, najmä rozdelených 
podľa druhu subjektu a krajiny usadenia. 

6) Informácie poskytnuté subjektom v žiadosti, ktoré sú potrebné pre proces registrácie, budú 
zdieľané s ECCC. Informácie poskytnuté žiadateľom počas procesu registrácie môžu byť zdieľané 
s inými NCC. 

7) Verejne dostupné prostredníctvom registra, ktorý poskytuje ECCC budú nasledovné informácie 
o žiadateľovi:  
a) meno; 
b) krajina usadenia; 
c) webová stránka; 
d) typ organizácie, ako sa predpokladá v článku 8.3 Nariadenia; 
e) oblasti činnosti. 

8) Web stránka NCC-SK informuje o nových členstvách v komunite. Je povinnosťou tajomníka NCC-SK 
udržiavať informácie na webe aktuálne a presné. 

9) NCC-Sk zároveň  nabáda žiadateľa, aby používal svoje vlastné kanály na zviditeľnenie tohto 
členstva.  

10) ECCC môže poskytnúť materiály na jednotnú vizuálnu identifikáciu členov komunity. 

4.3.2 Zamietnutie – negatívne posúdenie  

1) Ak nie sú splnené kritéria a podmienky uvedené v článku 4 tohto štandardu, NCC-SK vydá 
negatívne hodnotenie. 

2) Pred vydaním konečného negatívneho hodnotenia sa NCC-SK zameria na objasnenie možných 
nesprávnych interpretácií alebo chýbajúcich dokumentov žiadateľa. 

3) NCC-SK tiež prostredníctvom siete informuje ostatné NCC o možnosti vydania negatívneho 
hodnotenia. 

4) V prípade zamietnutia by mal byť výsledok negatívneho hodnotenia riadne odôvodnený 
s uvedením dôvodov, ktoré viedli k odmietnutiu. Ak sa negatívne hodnotenie vykonáva na základe 
bezpečnostných dôvodov, NCC-SK môže rozhodnúť, že neodhalí všetky okolnosti, ktoré 
odôvodňujú rozhodnutie. 

5) Informácie o negatívnom výsledku hodnotenia s odôvodnením by sa mali zaslať žiadateľovi 
(formálne písomne alebo e-mailom) spolu s informáciami o možných ďalších krokoch, ktoré je 
potrebné vykonať v súlade s vnútroštátnym právom. 

6) Proces odvolania sa riadi aktuálnou Politikou vybavovania sťažností a odvolaní. Pre žiadateľa sú 
jasne popísané v Manuáli žiadateľa. 

7) V prípade negatívneho hodnotenia sa žiadosť do ECCC ďalej nepredkladá.  

8) NCC-SK tiež informuje ECCC a iné NCC prostredníctvom siete o negatívnom hodnotení. 

9) Odmietnutí žiadatelia by mali mať možnosť kedykoľvek znovu predložiť novú žiadosť o členstvo, 
keď sa im zmenia podmienky odmietnutia, nie skôr ako 3 mesiace po negatívnom hodnotení. 

10) Informáciu o opätovnom predložení žiadosti o členstvo v komunite je potrebné uviesť v registri 
ECCC. 
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5 REGISTRÁCIA ŽIADATEĽOV V ECCC 
1) Podľa článku 8.4. Nariadenia, ECCC zaregistruje subjekty na ich žiadosť ako členov komunity po 

tom, ako dostane hodnotenie vykonané Národným koordinačným centrom členského štátu, 
v ktorom sú tieto subjekty zriadené, aby sa potvrdilo, že tieto subjekty spĺňajú kritériá stanovené 
v Článok 8.3 Nariadenia. 

2) Po ukončení hodnotenia je ECCC informované o výsledku. ECCC potvrdí výsledok hodnotenia 
a zaregistruje všetky subjekty, ktoré prešli procesom hodnotenia ako členov komunity a uvedie ich 
ako členov na webovej stránke ECCC. 

3) Po vykonaní registrácie by ECCC malo jednotlivo informovať subjekt (e-mailom alebo iným 
digitálnym kanálom) a všetky NCC prostredníctvom digitálnej platformy. 

4) Zoznam členov komunity by sa mal pravidelne aktualizovať. ECCC informuje NCC aj 
o novoregistrovaných členoch komunity. 

6  RIADENIE ČLENSTVA V KOMUNITE 

6.1 Zrušenie členstva na základe porušenia podmienok 
1) ECCC zruší subjektu členstvo v komunite ak prestanú platiť pôvodné kritéria platnosti na členstvo  

podľa vyššie uvedeného. 

2) NCC-SK môže kedykoľvek začať konanie o zrušení, ak má informácie odôvodňujúce takéto konanie. 

3) Tajomník NCC-SK písomne informuje subjekt o začatí konania ako aj o konečnom rozhodnutí. 

4) V prípade rozhodnutia o zrušení členstva, NCC-SK svoje hodnotenie riadne zdôvodní.  

5) Pred rozhodnutím o zrušení členstva zo strany ECCC by malo byť vykonané posúdenie zo strany 
NCC, ktoré v čase registrácie poskytovalo hodnotenie. Ak sa zmenilo miesto usadenia subjektu, 
vykoná hodnotenie príslušné NCC podľa miesta usadenia.  

6) NCC, ktoré má v úmysle požiadať o odvolanie člena prostredníctvom ECCC, o tomto odvolaní 
informovalo ostatné NCC predtým, ako predloží oficiálnu žiadosť ECCC. Ostatné NCC môžu 
poskytnúť ďalšie podstatné informácie do 2 týždňov od prijatia informácií. Po 2 týždňoch môže 
NCC poslať formálnu žiadosť ECCC. NCC nie je takýmito dodatočnými informáciami žiadnym 
spôsobom viazané. 

7) NCC-SK zašle konečné hodnotenie na ECCC. ECCC by na základe tohto hodnotenia malo zrušiť 
registráciu. 

6.2 Zrušenie členstva zo strany člena 
1) Subjekt, ktorý si želá vystúpiť z komunity, formálne oznámi svoj zámer NCC-SK.  

2) NCC-SK oznámi túto skutočnosť ECCC listom, na základe ktorého ECCC vymaže subjekt z registra. 

6.3 Zmeny registračných údajov 
1) Subjekt by mal informovať NCC-SK o akýchkoľvek zmenách údajov uvedených v registračnom 

formulári. 

2) Zmeny údajov uvedených v registračnom formulári by mal subjekt predložiť NCC-SK 
prostredníctvom vzoru registračného formulára. V takom prípade by mal subjekt okrem mena 
vyplniť len polia formulára, kde nastali zmeny. 
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3) NCC -SK posúdi zmeny a pošle formulár do ECCC, aby sa zmeny v registri prejavili. 

7 KOORDINÁCIA A SPOLUPRÁCA MEDZI NCC 
1) Keďže potenciálni členovia komunity môžu pôsobiť a poskytovať služby v celej Únii, môžu mať sídla 

vo viacerých členských štátoch alebo môžu byť prepojení s inými potenciálnymi členmi komunity 
v inom členskom štáte (najmä vo forme dcérskych spoločností alebo partnerských podnikov), NCC-
SK spolupracuje prostredníctvom siete s cieľom nájsť vzájomne zosúladený spôsob budovania 
komunity. 

7.1 Adresár členstva v komunite 
1) NCC určí osobu zodpovednú za spoluprácu v procese registrácie. Zoznam kontaktných osôb by mal 

byť dostupný pre NCC a ECCC a v prípade akejkoľvek zmeny by sa mal aktualizovať. Za údržbu 
a aktualizáciu zoznamu kontaktných osôb je zodpovedný tajomník NCC-SK.  

2) Na uľahčenie efektívneho riadenia členstva v komunite a registrácie by ECCC a NCC mali používať 
spoločnú digitálnu databázu/register čakajúcich/nerozhodnutých, akceptovaných a zamietnutých 
žiadostí o registráciu. Táto databáza bude tvoriť backend online registračného formulára členstva. 

3) Všetky NCC by mali skontrolovať, či subjekt už podal žiadosť v inom NCC, alebo pri každom podaní 
novej žiadosti. 

4) Môžu nastať situácie, keď sa subjekt, ktorého žiadosť o členstvo zamietne NCC jedného členského 
štátu, bude snažiť požiadať o členstvo v NCC iného členského štátu, a to bez ohľadu na sídlo. To by 
bolo v rozpore s prvým hodnotením a rozhodnutím o zamietnutí. Okrem toho môže nastať 
situácia, že veľké skupiny spoločností žiadajú so svojimi dcérskymi spoločnosťami vo viacerých 
členských štátoch. 

5) V prípade, že subjekt alebo niekoľko dcérskych spoločností skupiny spoločností pôsobia súčasne 
vo viacerých členských štátoch, príslušným NCC sa odporúča, aby nadviazali úzky dialóg medzi 
sebou, aby sa zabezpečil koherentný postup hodnotenia, pričom sa uznáva, že môžu nastať 
okolnosti, keď dcérske spoločnosti v rôznych členských štátoch môžu k misii prispievať rôznymi 
spôsobmi a disponovať rôznymi druhmi odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

6) S cieľom získať prehľad o rôznych procesoch podávania žiadostí, ktoré môžu prebiehať súčasne 
a zabrániť tomu, aby subjekty mohli proti sebe postaviť NCC, by NCC mali čo najskôr zdieľať 
informácie o nevybavených žiadostiach, ako aj o zamietnutých žiadostiach.  

7) Zdieľané informácie by mali obsahovať aspoň meno žiadateľa, členský štát, v ktorom podal žiadosť, 
dátum podania žiadosti a prípadne dôvod zamietnutia. 

8) Všetky NCC, ako aj ECCC by mali mať prístup k digitálnym nástrojom na podporu procesu 
hodnotenia a registrácie. 

9) NCC by mali využívať sieť ako platformu na diskusiu o výzvach vznikajúcich v procese hodnotenia, 
výmenu osvedčených postupov a hľadanie poradenstva. ECCC by malo podporovať takúto 
spoluprácu. 

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1) Za dodržiavanie ustanovení tejto politiky sú zodpovední všetci zamestnanci, a to v rozsahu 

primeranom svojim povinnostiam. 

2) Súvisiace predpisy: 
a) Štatút NCC-SK 
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b) Rokovací poriadok NCC-SK 
c) Politika č.3 Vybavovanie sťažností a odvolaní 

3) Tento štandard sa môže dopĺňať a meniť v súlade so zmenami v Štatúte NCC, alebo 
v usmerneniach ECCC.  

4) Politika je v elektronickej podobe zverejnená na webovom sídle KCCKB a na portáli 
kyberkomunita.sk . 

5) Tento štandard nadobúda účinnosť 1.8.2022. 
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Príloha č. 1 Diagram procesu spracovania žiadosti o členstvo 
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Príloha č.2 Obmedzenia podľa Nariadenia o rozpočtových pravidlách  

V článku 136 Nariadenia o rozpočtových pravidlách sa predpokladajú tieto situácie vylúčenia: 

a) daná osoba alebo daný subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, ich aktíva 
spravuje likvidátor alebo súd, podliehajú dohode s veriteľmi, ich podnikateľské činnosti sú 
pozastavené alebo sa nachádzajú v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného 
postupu podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;  

b) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že si daná osoba alebo 
daný subjekt nesplnili záväzky týkajúce sa platieb daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie 
v súlade s uplatniteľným právom;  

c) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa daná osoba 
alebo daný subjekt dopustili závažného odborného pochybenia tým, že porušili platné zákony 
alebo právne predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej táto osoba alebo tento subjekt patria, 
alebo tým, že sa dopustili akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na ich profesionálnu 
dôveryhodnosť, ak takéto ich konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to ak ide 
najmä o akékoľvek z týchto konaní: i) podvodné alebo nedbalostné skreslenie informácií 
vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti 
alebo podmienok účasti alebo počas plnenia právneho záväzku; ii) uzatvorenie zmluvy s inými 
osobami alebo subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž; iii) porušenie práv duševného 
vlastníctva; iv) pokus o ovplyvnenie procesu rozhodovania zodpovedného povoľujúceho úradníka 
počas postupu udeľovania; v) pokus získať dôverné informácie, ktoré im počas postupu udeľovania 
môžu poskytnúť nenáležité výhody;  

d) sa konečným rozsudkom stanovilo, že sa daná osoba alebo daný subjekt dopustili ktoréhokoľvek 
z týchto skutkov: i) podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 (1) a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 
vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995 (2); ii) korupcie, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 
smernice (EÚ) 2017/1371 alebo aktívnej korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii 
úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, 
vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (3), alebo správania uvedeného v článku 2 ods. 1 
rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (4), alebo korupcie, ako sa vymedzuje v iných 
uplatniteľných právnych predpisoch; iii) konania súvisiaceho so zločineckou organizáciou, ako sa 
uvádza v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (5); iv) prania špinavých peňazí 
alebo financovania terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/849 (1); v) teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených 
s teroristickými aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/475/SVV (2), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne 
alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia; vi) využívania 
detskej práce alebo iných trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, ako sa uvádza 
v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (3);  

e) daná osoba alebo daný subjekt vykazujú závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností 
v rámci plnenia právneho záväzku financovaného z rozpočtu, ktoré: i) viedli k predčasnému 
ukončeniu právneho záväzku; ii) viedli k uplatneniu náhrady škody, alebo k iným zmluvným 
sankciám; alebo iii) zistil povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov po kontrolách, auditoch 
alebo vyšetrovaniach;  

f) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že daná osoba alebo 
daný subjekt spôsobili nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 Nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 (4);  
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g) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že osoba alebo 
subjekt vytvorili subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek iné 
právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti.  

h) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa vytvoril subjekt 
s úmyslom uvedeným v písmene g). 
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Príloha č.3 Prispenie člena k misii ECCC a sieti NCC 

Nariadenie uvádza, že komunita by mala: 

1) (recitál 17) profitovať zo skúseností a širokého zastúpenia príslušných zainteresovaných strán 
vybudovaných prostredníctvom PPP v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECSO), zo skúseností 
získaných zo štyroch pilotných projektov a z pilotného projektu EU FOSSA (Audity slobodného 
softvéru a softvéru s otvoreným kódom). 

2) (recitál 19) snažiť sa o výmenu informácií o vývoji v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane 
produktov a procesov, noriem a technických noriem s medzinárodným spoločenstvom 

3) (recitál 30) napomáha napredovať a šíriť najnovšie produkty, služby a procesy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti 

4) (recitál 31) sa rýchlo a nepretržite prispôsobovať novému vývoju v kontexte meniacej sa povahy 
kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, 

5) (recitál 34) poskytovať vstupy do činností ECCC, do viacročného pracovného programu a do 
ročného pracovného programu, najmä prostredníctvom európskej strategickej poradnej skupiny. 

6) (recitál 34) mať prospech aj z činností ECCC a siete. 

7) (recitál 43) zverejniť skutočnosť, že ich príslušné činnosti sa vykonávajú v kontexte tohto 
Nariadenia 

8) (článok 34 ods. 2) zabezpečiť, aby verejnosť a všetky zainteresované strany dostali včas vhodné, 
objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä pokiaľ ide o výsledky jej práce. Zverejní 
aj vyhlásenia o záujmoch urobené v súlade s konfliktom záujmov. 
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Príloha č.4 Registračný formulár člena NCC 

Vaša organizácia 

Názov Krátky text 

Adresa Krátky text 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) Číslo 

Je toto hlavné sídlo/sídlo vašej organizácie? (je vaša 
organizácia dcérskou spoločnosťou inej organizácie?) 

A/N 

Ak nie, uveďte názov a adresu hlavného sídla / ústredia Krátky text 

Web URL 

Telefónne číslo Tel. Číslo 

 Email Emailová adresa 

Typ organizácie Krátky text 

Má vaša organizácia dcérske spoločnosti v iných členských 
štátoch EÚ (vrátane krajín EEA/EFTA)    

A/N 

Ak áno, uveďte konkrétne Krátky text 

Vlastníte väčšinové podiely v organizáciách so sídlom 
mimo členského štátu (vrátane krajín EEA/EFTA)?    

A/N 

Ak áno, uveďte konkrétne Krátky text 

Spĺňa vaša organizácia požiadavky uvedené v článku 136 
Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ4  

A/N 

Prečítali ste a prijímate podmienky spracúvania osobných 
údajov? 

A/N 

 
  

 
4 European Commission, Directorate-General for Budget, Financial regulation applicable to the general budget of the Union: 
July 2018, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2761/816722  
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Hlavný zástupca člena / kontaktná osoba organizácie 

Meno Krátky text 

Pozícia Krátky text 

Pohlavie Viacero možností 

Email Emailová adresa 

Telefónne číslo (osobné) Tel. Číslo 

Uveďte odbornosť kontaktnej osoby v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti 

Dlhý text 

Oblasti činností / expertíza organizácie  

Prevažujúce odborné znalosti vašej organizácie v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti (podľa čl.8 ods. 3 Nariadenia) 

Viacero možností 

Odbornosť (expertíza) – podrobný opis Dlhý text 

Odbornosť podľa taxonómie kybernetickej bezpečnosti5 Matica / viacero možností 

Čo chcete dosiahnuť vstupom do komunity? Dlhý text 

Ako a v čom môžete prispieť k cieľom a úlohám komunity? Dlhý text 

Podmienky spracúvania údajov  

NCC -SK bude spracúvať osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). 
Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie agendy národnej komunity kyberneticko- 
bezpečnostných kompetencií, tvorba a vedenie zoznamu členov Národnej komunity, oslovovanie 
potenciálnych členov NCC-SK, zasielanie výstupných materiálov členom NCC-SK.  

Právnym základom spracúvania je:  
• čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Zákonná povinnosť – plnenie povinností v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2021/887 ktorým sa zriaďuje Európske centrum 
odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  a sieť národných koordinačných 
centier,   

• čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov na základe 
akceptovanej prihlášky o členstvo a v súlade so Štatútom NCC-SK a Kódexu správania členov.  

V zmysle čl. 8.4 Nariadenia je NCC-SK oprávnené vykonať bezpečnostné posúdenie žiadateľa. V takom 
prípade NCC-SK požiada žiadateľa, aby písomne vyhlásil, že spĺňa podmienky stanovené v Prílohe č. 6.  

Subjekt potvrdí, že všetky informácie uvedené v registračnom formulári sú pravdivé a správne.  

Subjekt zoberie na vedomie a tým odsúhlasí, že informácie poskytnuté v procese registrácie budú 
zdieľané s ECCC a ostatnými NCC zriadenými jednotlivými členskými štátmi v súlade s Nariadením.   

 
5 https://cybersecurity-atlas.ec.europa.eu/cybersecurity-taxonomy  
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Subjekt zoberie na vedomie a tým odsúhlasí, že vyznačené informácie budú verejne dostupné na 
webových stránkach ECCC a NCC zriadených každým členským štátom v súlade s Nariadením, najmä: 

a) názov organizácie  
b) krajina, v ktorej je organizácia zriadená 
c) webové sídlo organizácie  
d) typ organizácie, ako sa predpokladá v čl. 8 ods. 3 Nariadenia  
e) oblasti činnosti organizácie  

Vyhlásenie o právnych záväzkoch 

Úlohy členov komunity (podľa čl.9 Nariadenia) A/N 

Súlad so spracúvaním osobných údajov A/N 
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Príloha č.5 Vzor kladného hodnotenia  

 

The NCC-SK informs the ECCC that the application of [the applicant’s name] was assessed positively 
according to the Article 8.4 of the Regulation (EU) 2021/887 of the European Parliament and of the 
Council of 20 May 2021 establishing the European Industrial, Technology and Research Competence 
Centre and the Network of National Coordination Centres (Official Journal of the EU 8.06.2021 L 202).  

 

The ECCC is therefore requested to register the [the applicant’s name]. 

 

A copy of this information will be sent to the [the applicant’s name].  
  



  
 

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti  Strana 19/21   

 

Príloha č. 6 Bezpečnostné posúdenie 

1. Všeobecné pravidlá bezpečnostného posudzovania  
1) ECCC zaregistruje subjekty za členov komunity na základe ich žiadosti po posúdení Národným 

koordinačným centrom členského štátu, v ktorom sú tieto subjekty usadené, za účelom 
potvrdenia, že tieto subjekty spĺňajú kritériá stanovené v kapitole 3 tohto dokumentu.  

2) V bezpečnostnom posúdení sa zohľadní aj akékoľvek príslušné vnútroštátne posúdenie, ktoré 
z bezpečnostných dôvodov vykonali príslušné vnútroštátne orgány, najmä:  
• certifikácia kybernetickej bezpečnosti podľa Nariadenia EÚ č. 881/2019 o agentúre ENISA a o 

certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií,  
• audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti,  
• audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001, alebo  
• potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností).  

3) Keďže pojem bezpečnostné dôvody nie je v Nariadení definovaný, počas procesu hodnotenia môže 
byť užitočné vziať do úvahy judikatúru Európskeho súdneho dvora týkajúcu sa tejto problematiky6.  

4) Registrácia subjektov za členov komunity nie je časovo obmedzená, ale ECCC ich môže kedykoľvek 
zrušiť, ak sa príslušné NCC nazdáva, že dotknutý subjekt už nespĺňa kritériá stanovené v kapitole 3 
tohto dokumentu alebo sa naň vzťahuje článok 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo 
z opodstatnených bezpečnostných dôvodov.  

5) Ak je členstvo v komunite zrušené z bezpečnostných dôvodov, rozhodnutie o zrušení musí byť 
primerané a odôvodnené.  

2. Spoločné prvky bezpečnostného posúdenia  
1) Spoločné požiadavky na bezpečnosť sa uplatnia primerane pre všetky typy subjektov, ktoré sú 

žiadateľmi o členstvo v NCC.  

2) Žiadateľ v súvislosti s vlastníctvom subjektu vyhlási, že:  

a) informácie týkajúce sa vlastníctva a riadenia sú presné a spoľahlivé 

b) nepodlieha vlastníctvu, ani riadeniu zo strany nespôsobilej krajiny alebo subjektu usadeného v 
nespôsobilej krajine 

c) podľa jeho najlepších vedomostí neexistujú žiadne iné dohody alebo koordinácia medzi akcionármi 
z nespôsobilých krajín, ktoré by spoločne vykonávali riadenie žiadateľa   

d) podľa jeho najlepších vedomostí neexistujú žiadne iné finančné alebo obchodné prepojenia s 
nespôsobilými krajinami alebo nespôsobilými župnými subjektmi, ktoré by umožňovali takéto 
riadenie  

 
6 V rozsudku z 23. novembra 2010 (C-145/09) ESD uviedol, že pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť, Súdny dvor rozhodol, že táto 
sa vzťahuje na vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť členského štátu (pozri okrem iného vec C-273/97 Sirdar [1999] Zb. 
C-186/01 Dory, Zb. s. I-2479, bod 32). Okrem toho dospel k záveru, že Súd tiež rozhodol, že ohrozenie fungovania inštitúcií a 
základných verejných služieb a prežitia obyvateľstva, ako aj riziko vážneho narušenia zahraničných vzťahov alebo mierového 
spolunažívania národov, resp. riziko pre vojenské záujmy, môže mať vplyv na verejnú bezpečnosť (pozri okrem iného 
rozsudky z 12. marca 1984, Campus Oil a i., 72/83, Zb. s. bod 27, Albore, bod 22 a vec C-398/98 Komisia/Grécko (2001, Zb. s. 
I-7915, bod 29). Verejnú bezpečnosť je preto potrebné chápať tak, že zahŕňa nielen bezpečnosť členského štátu a jeho 
inštitúcií, ale aj všetky opatrenia určené na boj proti vážnym ohrozeniam hodnôt podstatných pre ochranu jeho občanov 
(návrhy generálneho advokáta, C-145/ 09) 
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3) Žiadateľ zároveň v súvislosti s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť vyhlási, že:  

a) jeho budúca účasť v komunite nie v rozpore so záujmami bezpečnosti, obrany alebo verejného 
poriadku EÚ alebo cieľmi programu EÚ,  

b) sú splnené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, ktoré platia v členskom štáte,  

c) riadenie a kontrola nad žiadateľom sa nevykonáva spôsobom, ktorý by obmedzoval, znižoval alebo 
ohrozoval jeho schopnosť vykonávať činnosť v súlade s dobrou praxou kybernetickej bezpečnosti,   

d) riadenie a kontrola nad žiadateľom sa nevykonáva spôsobom, ktorý by ukladal obmedzenia 
týkajúce sa infraštruktúry, zariadení, majetku, zdrojov, duševného vlastníctva alebo know-how 
potrebného na činnosť žiadateľa 

3. Bezpečnostné posúdenie výrobcov a poskytovateľov  
1) Pre žiadateľov, ktorí sú výrobcami alebo poskytovateľmi služieb v kybernetickej bezpečnosti alebo 

služieb kriticky závislých na úrovni kybernetickej bezpečnosti sa primeraným spôsobom uplatnia 
požiadavky na bezpečnosť definované v dokumente ENISA’s ‘Indispensable baseline security 
requirements for the procurement of secure ICT products and services’7   

2) NCC žiadateľovi zašle formulár bezpečnostného posúdenia a žiadateľ podľa vlastného uváženia 
vysvetlí, ako spĺňa príslušnú požiadavku, a ak ju nespĺňa, uvedie vysvetlenie , prečo nie alebo prečo 
nemôže byť požiadavka splnená.  

3) Bezpečnostné posúdenie výrobcov a poskytovateľov obsahuje najmä nasledujúce otázky:  

a) Bezpečnosť už vo fáze návrhu (Security by Design) – Žiadateľ navrhuje a predkonfiguruje 
dodávané produkty tak, aby funkcie vychádzali z najlepšej praxe bezpečnostných postupov a aby 
boli obmedzené na prísne minimum požadované pre prevádzku systému,  

b) Princíp najnižších práv (Least Privilege) - Žiadateľ navrhuje a predkonfiguruje dodávané produkty 
podľa princípu najnižších práv, pričom administrátorské práva sa použijú len vtedy, keď je to 
absolútne nevyhnutné, relácie sú technicky oddelené a všetky účty budú spravovateľné,  

c) Silná autentifikácia - Žiadateľ poskytuje a podporuje v produktoch silné autentifikačné 
mechanizmy pre všetky účty. Ak je autentifikácia neúspešná, produkt neumožní vykonávať žiadne 
činnosti špecifické pre používateľa. 

d) Ochrana aktív - Produkty žiadateľa musia poskytovať primeranú úroveň ochrany kritických 
informačných aktív počas uchovávania a prenosu. 

e) Bezpečnosť dodávateľského reťazca – Žiadateľ poskytuje prostriedky na zabezpečenie toho, že 
jeho produkty sú originálne a že ich integrita je zaručená počas celého životného cyklu produktu.  

f) Transparentnosť dokumentácie - Žiadateľ ponúka komplexnú a zrozumiteľnú dokumentáciu o 
celkovom návrhu svojich produktov, popisujúcu architektúru, funkcionality a protokoly, ich 
realizáciu v hardvérových alebo softvérových komponentoch, rozhrania a interakcie komponentov 
medzi sebou a s internými a externými službami, aby bolo možné produkt implementovať a 
používať čo najbezpečnejším spôsobom.  

g) Riadenie kvality - Žiadateľ musí byť schopný poskytnúť dôkaz, že má prijaté procesy riadenej 
bezpečnosti produktov už od návrhu, vrátane zdokumentovaného vývoja bezpečného softvéru, 
riadenia kvality a procesov riadenia informačnej bezpečnosti.  

 
7 ENISA, ‘Indispensable baseline security requirements for the procurement of secure ICT products and services’, 21 January 
2017; https://www.enisa.europa.eu/publications/indispensable-baseline-security-requirements-for-the-procurement-of-
secure-ict-products-and-services   
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h) Kontinuita služieb - Žiadateľ garantuje podporu počas dohodnutej životnosti produktu tak, aby 
systém mohol fungovať podľa dohody a bol bezpečný. 

i) Minimalizácia spracúvania údajov - Spracúvané údaje musia byť primerané, relevantné a 
obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Žiadateľ výslovne vyhlási, 
zdôvodní a zdokumentuje kontext a účel všetkých operácií získavania a spracovania údajov, ktoré 
sa uskutočňujú alebo môžu uskutočniť, vrátane príslušných právnych záväzkov.  


