
 

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti v podsektore VS 

 
Kód výzvy:  OPII-2021/7/16-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 5 000 000 EUR 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti 

• vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja 
 

Podporené aktivity: 

Oprávnený typ aktivity: Q. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 

Podporené budú projekty najmä v týchto oblastiach: 

• inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív, realizácia AR/BIA, riadenie rizík a 
spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z., 

• pilotná implementácia systému pre logmanažment, zahŕňajúca predovšetkým práce na zmapovaní 
zdrojov logov a ich napojení na centrálny log manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM 
riešení, 

• pilotná implementácia SOC as a service, 

• pilotná implementácia dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu. 
 

Podpora bude primárne poskytovaná pre oblasti: 

• governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia, 

• riadenie aktív, hrozieb a rizík, t. j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s 
vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným riadením identifikovaných rizík.  

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Minimálny príspevok:  

70 000 EUR   
Maximálny príspevok:  

450 000 EUR 



 

 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:  
  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OPII 
(EFRR + št. rozpočet + pro-rata) 

z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Organizácie štátnej správy 100 0 

Ostatné subjekty verejnej správy 96,076 3,924 

Vyššie územné celky mimo BSK 95 5 

Obce so štatútom mesta mimo BSK 95 5 

 
Spôsob financovania: 

▪ systém predfinancovania 
▪ systém refundácie 
▪ kombinácia uvedených systémov 

 

Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

▪ celé územie SR  
 

Termín na podanie projektov:                                                         

 

Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• Žiadateľ musí predložiť Deklaráciu súladu projektu s horizontálnym projektom pre dopytovú výzvu 
„Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“;  

• žiadateľ musí predložiť Stanovisko od sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI (ďalej len „SKB“) 
potvrdzujúce súlad Žiadosti o NFP s horizontálnym projektom „Rozvoj governance a úrovne 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ (https://metais.vicepremier.gov.sk) a 
splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti definovaných Prílohou č. 9 výzvy 
(Minimálne obsahové a formálne náležitosti Deklarácie súladu); 

• projekt musí byť vo vecnom súlade s oprávneným typom aktivity, ktorá zodpovedá nasledovnému 
špecifickému cieľu 7.9 PO7 OPII:  
Typ aktivity: Q. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti; 

• žiadateľ musí predložiť Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO); 

• žiadateľ pri vypracovaní Žiadosti o NFP vyberie minimálne jeden z uvedených relevantných 
merateľných ukazovateľov: 

 

06.09.2021 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

06.11.2021 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

- P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie 
bezpečnostných incidentov, 

- P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania 
bezpečnosti v rámci VS, 

- P0048 Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným 
nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov; 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
hlavné aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII. Začiatok realizácie aktivít 
projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 
31.12.2023; 

• v rámci podporných aktivít projektu je potrebné, aby žiadateľ disponoval alebo plánoval 
nasledovnú kapacitu (pre riadenie a prevádzku projektu): 

  Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 
- minimálne 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia alebo implementácie projektov 

spolufinancovaných z fondov EÚ; 

• v rámci hlavných aktivít projektu je žiadateľ povinný vyčleniť výdavky na interné odborné 
kapacity, ktorých výška nemôže presiahnuť 15 % rozpočtu projektu z rozpočtových položiek 
určených na externé kapacity; 
Pre interné odborné kapacity sú požadované nižšie uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady: 

  Odborník IT junior s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne oblasť IT/matematického/ekonomického/ 

právnického zamerania, 
- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v 

oblasti fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného obstarávania. 
  Odborník IT senior s kvalifikačnými predpokladmi: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne oblasť IT/matematického/ekonomického/ 
právnického zamerania, 

- prax v odbore minimálne 3 roky, vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť 
právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného 
obstarávania. 

 

Všeobecné podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

▪ Nebyť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba 
alebo subjekt; 

▪ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 
alebo v reštrukturalizácii; 

▪ voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia; 
▪ žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 

splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za 
vybrané trestné činy;   

▪ žiadateľovi nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu; 

▪ žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 
rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP; 



 

▪ žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný 
program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu. 
 
 

 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 
E-mail: olsova@octigon.sk 

mailto:olsova@octigon.sk

