
VSTUPNÝ AUDIT PODĽA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Čo je vstupný audit podľa Zákona 
o kybernetickej bezpečnosti?

Rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov u prevádzkovateľa základnej 
služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Audit je vykonávaný podľa internej metodiky 
vyvinutej spoločnosťou ESET, spol. s.r.o. Vstupný audit je predpokladom na vykonanie následného detailného 
auditu, ktorého cieľom je  hĺbkové overenie presadzovania požiadaviek Zákona v činnostiach prevádzkovateľa 

základnej služby.

Čo je cieľ?

Hlavnými prínosmi sú:
• Plnenie výkonu interného auditu a prítomnosti kontrolnej role pri riadení kybernetickej bezpečnosti podľa 

požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti. 
• Vstupná analýza a overenie súladu bezpečnostnej dokumentácie, procesov a opatrení so Zákonom.

• Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. 

Komu je určený?

• Je určený pre prevádzkovateľov základnej služby, ktorí si chcú jednorazovo preveriť súlad so Zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti nezávislým auditným pohľadom.

• Prevádzkovateľom, ktorí chcú zabezpečiť kontrolnú rolu (interný audit) pri riadení kybernetickej 
bezpečnosti a  pravidelne preskúmavať technické a organizačné opatrenia prijaté v súlade so Zákonom. 

• Spoločnostiam, ktoré chcú mať odporučenie k tvorbe alebo prepracovaniu bezpečnostnej dokumentácie 

a zavedeniu bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami Zákona.

Čo je výstupom auditu?

Výstupom auditu je auditná správa, ktorá obsahuje stručnú charakteristiku prostredia s ohľadom na prijaté 
bezpečnostné opatrenia, detailný popis identifikovaných zistení, stanovisko súladu so Zákonom o kybernetickej 

bezpečnosti, zdôvodnenie zistenia a odporučenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Popis služby

Vstupný audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo zozbierania 
informácií, revízie evidencií o zavedení bezpečnostných opatrení podľa Zákona a následného rozhovoru 
s kľúčovým zamestnancom spoločnosti, ktorý je zodpovedný za súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti. 
Poskytuje zhodnotenie existencie dokumentácie a vhodnosti zavedených procesov, ktorých cieľom je dosiahnutie 
kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov. Hodnotí pripravenosť na detailné 
overenie požiadaviek Zákona o kybernetickej bezpečnosti v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby.

Vstupný audit sa zameriava na úvodné posúdenie  súladu so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti 
v nasledovných oblastiach:

Viac informácií

Web: www.eset.sk/services

E-mail: services@eset.sk

www.eset.sk

O ESET Services:  Spoločnosť ESET, založená v roku 1992, je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre domácich i firemných zákazníkov. Rozširovanie portfólia služieb vyústilo v roku 2008 do akvizície Šetrnet, českej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 

IT a bezpečnosti. V roku 2009 bola vytvorená divízia ESET Services, ktorá poskytuje produkty manažovanej bezpečnosti a konzulting pre malých a stredných podnikateľov (SMB) a pre veľkých firemných (Enterprise) zákazníkov. Výhradné zameranie sa na služby informačnej 

bezpečnosti sleduje poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty v tejto oblasti. Zázemie ESET, globálne uznávaného dodávateľa bezpečnostných riešení a dôraz na odbornosť pracovníkov ESET Services je garantom kvality poskytovaných služieb.

• organizácia informačnej bezpečnosti,
• riadenia aktív, hrozieb a rizík,
• personálna bezpečnosť,
• riadenia dodávateľských služieb, akvizície, 

vývoja a údržby informačných systémov,
• technických zraniteľností systémov a zariadení,
• riadenia bezpečnosti sietí a informačných 

systémov,
• riadenia prevádzky,

• riadenia prístupov,
• kryptografických opatrení,
• riešenia kybernetických bezpečnostných 

incidentov,
• monitorovania, testovania bezpečnosti 

a bezpečnostných auditov,
• fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
• riadenia kontinuity procesov.
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