
Príloha č. 3 
Požiadavky verejného obstarávateľa na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 
používaných informačných technológií verejnej správy (ITVS) v súlade s platnou 

legislatívou 
 
Predmetom dodávky služieb kybernetickej bezpečnosti sú: 

1) analýza súladu ITVS obstarávateľa s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle 
zákona č. 69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

2) analýza súladu ITVS obstarávateľa s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe 

3) správa ITVS obstarávateľa pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti ako poskytovaná 
služba 

 
Základný opis ITVS obstarávateľa: Počet 
 Fyzický server 2 
 Virtuálny server 3 
 Sieťové prvky(firewall, router, switch) 8 
 Koncové zariadenia (PC, ntb) 0 
 Zariadenia IoT 0 
 Meranie teploty v miestnosti servera 1 
 Napájacie zariadenie (UPS) 1 
 
 

1) analýza súladu ITVS obstarávateľa s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle 
zákona č. 69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

 
Analýza súladu ITVS obstarávateľa bude vykonaná v zmysle požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť 
definovaných zákonom č. 69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „ZoKB“) a v 
znení príslušných vyhlášok NBU:  

• 164/2018 Z. z. - kritériá základnej služby  
• 165/2018 Z. z. - kategórie závažných KB incidentov  
• 166/2018 Z. z. - riešenie KB incidentov  
• 362/2018 Z. z. – bezpečnostné opatrenia, obsah a štruktúra dokumentácie a rozsah 

opatrení  
• 436/2019 Z. z. - o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora  

 
Predmetom analýzy je identifikácia rizík vzťahujúcich sa k jednotlivým identifikovaným aktívam a 
návrh opatrení na ich elimináciu ako aj stanovenie stratégie rozvoja kybernetickej bezpečnosti ITVS 
objednávateľa. Cieľom analýzy je: 
 

• Identifikácia stavu kybernetickej bezpečnosti  
• Implementácia opatrení podľa § 20 ods. 3 písm. a) organizácia informačnej bezpečnosti  
• Implementácia opatrení podľa § 20 ods. 3 písm. b) riadenie aktív, hrozieb a rizík,  

 
Požadované výstupy analýzy:  

• Rozdielová analýza s identifikáciou reálneho stavu kybernetickej bezpečnosti (porovnanie 
reálneho stavu prostredia s legislatívnymi požiadavkami)  

• Katalóg aktív s vyhodnotením podľa ISO:27001  
• Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 362/2018 Z. z.  
• Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov podľa § 4 vyhlášky č. 

362/2018 Z. z.  
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2) analýza súladu ITVS obstarávateľa s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe 

 
Analýza súladu ITVS obstarávateľa bude vykonaná v zmysle požiadaviek zákona č. 95/2019 Z. z. - 
Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „ITVS“) a v súlade s príslušnými 
vyhláškami (výnos MF č. 55/2014 - o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy).  

Predmetom analýzy je posúdenie aktuálneho stavu ITVS obstarávateľa  a ich súladu s požiadavkami 
zákona č. 95/2019 Z.z. slúžiace ako základ pre implementáciu potrebných opatrení. 

Požadované výstupy analýzy:  
• Rozdielová analýza s identifikáciou reálneho stavu ITVS  
• Katalóg identifikovaných aktív  
• Klasifikácia informácií  
• Bezpečnostný projekt (vrátane návrhu opatrení) 
• Bezpečnostná politika ITVS podľa §29 výnosu 55/2014 Z.z.  

 
 
 

3) správa ITVS obstarávateľa pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti ako poskytovaná 
služba 

 
Správa ITVS obstarávateľa zahŕňa: 

• monitorovanie jednotlivých HW a SW komponentov ITVS obstarávateľa podľa uvedenej 
špecifikácie 

• pravidelné reportovanie stavu IT infraštruktúry 
• okamžité reportovanie problémov a bezpečnostných incidentov  
• podpora pri udržiavaní súladu so Zákonom o ITVS č. 95/2019 Z.z. 

o sledovanie aktuálneho stavu súladu s požiadavkami zákona  
o aktualizácia vypracovanej dokumentácie  
o priebežná aktualizácia aktív organizácie a ich evidencia 
o poradenstvo a podpora pri prijímaní potrebných opatrení  
o konzultácie ohľadom zákona  

• podpora pri udržiavaní súladu so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. 
o sledovanie aktuálneho stavu súladu s požiadavkami zákona  
o aktualizácia vypracovanej dokumentácie  
o priebežná aktualizácia aktív organizácie a ich evidencia 
o poradenstvo a podpora pri prijímaní potrebných opatrení  
o konzultácie ohľadom zákona  

 
 
Spôsob určenia ceny: 

1) analýza súladu ITVS v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z.  jednorazovo 
2) analýza súladu ITVS s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z.  jednorazovo 
3) správa ITVS obstarávateľa ako služba mesačne 

 
 


