
 

 

Zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS 

 
Kód výzvy:  OPII-2019/7/8-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
 
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu (zdroje EÚ):  15 058 600 EUR 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Ministerstvá  

• Ostatné ústredné orgány štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z o organizácií činnosti vlády 
a organizácií ústredne štátnej správy (Úrad vlády Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Národný 
bezpečnostný úrad, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.) 

 
Za oprávnených žiadateľov je možné považovať iba subjekty, ktoré majú schválenú Koncepciu rozvoja 
informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené 
aj na stránke: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/sprava-
architektury/centralny-metainfromacny-system-verejnej-spravy-metais/index.html.  

 

 

Podporené aktivity: 

• Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.  

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minimálny príspevok:  

500 000 EUR   
Maximálny príspevok:  

5 000 000 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 % 

Oprávnený žiadateľ   100 0 

 
 
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 Deklarácia súladu projektu s horizontálnou štúdiou uskutočniteľnosti pre 
dopytovú výzvu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / 
ITVS“  a stanovisko od sekcie kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „SKB“) potvrdzujúce súlad 
Žiadosti o NFP s horizontálnou štúdiou uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS“ (https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/list)  

• Žiadateľ musí disponovať: 
IT projektovým manažérom s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:  

- certifikát Prince 2 alebo certifikát IPMA alebo PMI a  
- minimálne 3 ročná prax v oblasti riadenia IT projektov v pozícií projektového manažéra s 

aplikovaním vyššie uvedených metodík riadenia.  
- najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu je prijímateľ povinný predložiť SO OPII 

dokument preukazujúci zmluvný vzťah s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá spĺňa 
nasledovné kvalifikačné predpoklady na:  

IT špecialistu bezpečnosti IT (postačuje na realizáciu v rámci hlavných aktivít projektu):  
- certifikát CISM, alebo CISSP, alebo ich ekvivalenty (CISA, certifikáty SANS (GSE, GCFW, GCFA, 

GCIA, GCUX, GCIH)),  
- minimálne 3 ročná prax v oblasti bezpečnosti  

 

25.11.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

27.01.2020 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

▪ súlad projektu s platnými štandardami v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

▪ zabezpečenie priebežnej aktualizácie a udržiavania aktuálnych údajov v Centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy počas implementácie projektu 

▪ Príprava, implementácia projektu, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia musí byť žiadateľom 
realizovaná v súlade so štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT 
(napr. PRINCE2, PMI a pod.), vývoj softvérového diela (RUP, MSF, XP a pod.), riadenie prevádzky IT 
(napr. ITIL);  

▪ Žiadateľ musí zabezpečiť, aby už počas projektu a po jeho skončení bol k dispozícii personál na 
obsluhu, prevádzku a rozvoj riešenia. Žiadateľ musí zabezpečiť aj dlhodobé financovanie tohto 
personálu zo svojich (napr. rozpočtových) zdrojov 

▪ Žiadateľ sa počas projektu zaväzuje vypracovať (alebo aktualizovať):  

• analýzu rizík vrátane návrhu mitigácie bezpečnostných rizík,  

• návrh interného riadiaceho aktu pre riadenie kybernetickej bezpečnosti,  

• maticu obsahujúca potrebné roly, úlohy a aktivity vykonávané personálom v celom životnom 
cykle práce s bezpečnostnými nástrojmi, ako aj presné počty a požiadavky na potrebný personál,  

• bezpečnostnú stratégiu a bezpečnostnú architektúru rezortu.  

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

▪ nebyť dlžníkom na daniach a poistnom na zdravotnom a sociálnom poistení; 
▪ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 

alebo v reštrukturalizácii; 
▪ voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia; 
▪ nebyť podnikom v ťažkostiach;  
▪ byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu – platí pre žiadateľov s povinnými 

spolufinancovaním; 
▪ 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 
niektorý z definovaných trestných činov;   

▪ 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. 
 
 

 
 
 Kontakt pre bližšie informácie:   

Octigon, a.s. 
Zuzana Olšová 
Mobil: +421 948 352 777 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 5 
E-mail: olsova@octigon.sk 

mailto:olsova@octigon.sk

