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Služby uvedené v prílohe I NIS2

Bankovníctvo Infraštruktúra fIn. trhov 

Poštové služby

odpadové hospodárstvo

ChemiCký Priemysel

potravInárstvo

výroBa

Poskytovatelia digi služieb

výskum

odPadové vody

pItná voda

verejná správa

Zdravotníctvo

Poskytovatelia riadenýCh 
iCt služieb 

digitálna infraštruktúra

doprava

energetika

Služby uvedené v prílohe II NIS2

Sektor bankovníctva je regulovaný nariadením
digit. prevádzkovej odolnosti finančného sektora.

Sektor infraštruktúry finančných trhov je regulovaný 
nariadením digitálnej prevádzkovej odolnosti
finančného sektora.

Subjekty poskytujúce poštové služby, t. j. výber, triedenie,
prepravu a dodanie poštových zásielok, vrátane prevádzkovateľov
kuriérskych služieb.

Subjekty poskytujúce službu nakladania s odpadmi, t. j. zariade-
nia pre nakladanie s odpadmi, obchodníci, sprostredkovatelia, 
dopravci podľa zákona č. 79/2015 Z. z., okrem tých, pre ktoré na-
kladanie s odpadmi nie je ich hlavnou ekonomickou činnosťou.

Subjekty poskytujúce služby v chemickom priemysle, t. j. 
výrobcovia, distribútori, vrátane maloobchodníkov, ktorí sk-
ladujú a uvádzajú na trh chemickú látku alebo predmet.

Potravinárske subjekty, ktoré sa zaoberajú veľkoobchod-
nou distribúciou a priemyselnou výrobou alebo spracovaním.

Výroba zdravotníckych a diagnostických zdravotníckych 
prostriedkov, počítačov, elektronických a optických prístro-
jov, elektrických zariadení, strojov a zariadenií, motor-
ových vozidiel (okrem motocyklov), prívesov a návesov 
a ostatných dopravných prostriedkov a zariadení.

Poskytovatelia online predajných trhovísk, internetových
vyhľadávačov, platforiem služieb sociálnych sietí.

Výskumné organizácie, s výnimkou vzdelávacích in-
štitúcií, ktorých hlavným cieľom je vykonávať apliko-
vaný výskum alebo experimentálny vývoj s ohľadom na 
využitie výsledkov tohto výskumu pre komerčné účely.

Subjekty zhromažďujúce, vypúšťajúce alebo up-
ravujúce mestské alebo priemyslové odpadové 
vody alebo splašky, avšak okrem tých, pre ktoré 
ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti.

Dodávatelia a distribútori vody určenej pre ľud-
skú spotrebu, avšak okrem tých, pre ktorých 
ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnos-
ti zaoberajúcej sa distribúciou iných služieb.

Ústredné orgány štátnej správy, verejná správa 
na regionálnej úrovni, súdy, štátne zastupiteľst-
vá a ďalšie inštitúcie významné pre chod štátu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
(nemocnice a ďalšie), subjekty vykonávajúce vý-
skum a vývoj liečivých výrobkov a prípravkov, 
výrobci základných farmaceutických prípravkov.

Dodávatelia a distribútory vody určenej pre 
ľudskú spotrebu, avšak okrem tých, pre ktoré 
ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnos-
ti zaoberajúcej sa distribúciou iných služieb.

Poskytovatelia vymenných uzlov internetu 
(tzv. IXP), cloud computingu, dátového cen-
tra, služieb vytvárajúcich dôveru, elektron-
ických komunikácií, CDN služieb, registrov TLD, 
služieb systému doménových mien (DNS), s 
výnimkou poskytovateľov root name serverov.

• Komerční leteckí prepravcovia, riadiace orgány
letísk, prevádzkovatelia kontroly riadenia
leteckej premávky

• Prevádzkovateľ železničných tratí a dopravca
využívajúci tieto trate

• Cestné orgány zodpovedné za plánovanie,
kontrolu a správu ciest spadajúcich doich
územnej pôsobnosti.

• Prevádzkovatelia distribučnej a prenosovej 
sústavy, výrobcovia a predajcovia elektrickej 
energie, nominovaní organizátori trhu s elek-
trikou, prevádzkovatelia dobíjacích staníc spolu
s poskytovateľmi elektromobility.

• Subjekty poskytujúce službu diaľkového
vykurovania alebo ochladzovania.

• Prevádzkovatelia ropovodov, zariadení na ťaž-
bu, rafináciu a spracovanie ropy, skladovacích a 
prenosových zariadení, ústrední správcovia zásob

• Obchodníci s plynom, distribútori ply-
nu, prepravcoviaplynu, výrobcovia plynu a
poskytovatelia uskladňovania plynu

• Prevádzkovatelia výroby, skladovania a prepravy
vodíku.

Subjekty poskytujúce služby uvedené v prílohe I a splňu-
júce podmienku „stredný podnik” a subjekty poskytu-
júce služby uvedené v prílohe II a splňujúce podmien-
ku „veľký podnik” a „stredný podnik” podľa odporúčaní 
Komisie (EÚ) 2003/361/EC budú regulované v režime „im-
portant” (nižšie nároky z hľadiska bezpečnostných opa-
trení), ak nebude stanovené zvláštnymi kritériami inak.
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Subjekty poskytujúce služby uvedené v prílohe I nižšie a splňujúce podmienku „veľký pod-
nik” podľa odporúčaní Komisie (EÚ) 2003/361/EC budú regulované vždy v režime „essential”.


